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 بغالن
 کارمند رژیم مزدور با مجاهدین پیوستند 7:مرکز

عسکرر  پکوسیو و بربرکر در مربو کاس وسسکوبسر بغکالن  7 هفت

بفکربد متکرکرپ پکری و  مرکزی والیت بغالن با مجاهدین پیوسکتند

روز دربثر تکال  هکای کسیسکیون  وکذ و کرر بمکارس بسکالمر 

گفتککف وبککف مجاهککدین دشککسن رب تککر  ومجاهککدین منه،ککف   ککفو  

 پیوستند وشهرس مخترص آنان قربر ذیل میباشد:

 قریهرس  هشتم  محسد اهروسدعبدبسدیان: ۱

 بردووظیفف رس  رشکت  قریف ربمني وسدعین بسدین : ۲

 بردووظیفف شهر دید ګوډبن  قریف ل گزین بسوف وسدمحسد : ۳

 بربرر وظیفف عرر تیپف  قریفل وسدقربان گبسوف : ۴

 پوسیووظیفف س،امن  قریف رحست بسوف وسدنوروز : ۵

 پوسیو وظیفف شهر دید  قریف سیدنجیذ بسوف وسدسیدرسول : ۶

 عسرروظیفف عربان قریف عیسر خان وسد بسدبسوف : ۷

هسف آنان تعهد سپردند کف هرگز بف بدبرپ دست نشاندپ کابکل بکر 

منر گردند ومجاهکدین بز آنکان بکف گرمکر بسکت،بال کردنکد وبکف 

 2020/2/5گر عادی سوق دبدپ شدند.زند 

 عسرر وپوسیو با مجاهدین پیوستند 48: نهرین

عسرر  پوسیو وبربرر در وسسوبسر نهرین والیکت  48 چهل هشت

بفربد مترکرپ دربثکر تکال  هکای و  بغالن با مجاهدین یرجا شدند

کسیسککیون  وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  

مجاهدین پیوستند وشکهرس آنکان  فو  دشسن رب تر  گفتف  با 

 قربر ذیل میبا شد:

نهکرین باشکندپ قریکف  توکر مدرسکف   يل ان آغا وسد نجابت خان وسسوب ۱

 عسرروظیفف 

نهرین باشندپ قریف  تور مدرسکف   يلمحیذ بسوف وسد حبیذ بسوف وسسوب۲

 پوسیووظیفف 

نهککرین باشککندپ قریککف  چپککف   يلعبدبسشککرور وسدمحسککد ګککل وسسککوب۳

 بربرروظیفف 

نهکرین وسسکوبيل باشکندپ قریکف   يلشیرآغا وسد عبدبسجبار وسسوب ۴ 

 پوسیوخوبځک  وظیفف 

  نهرین باشکندپ قریکف   ویرنکف يلمحسد بمین وسد غالم سخر وسسوب۵ 

 وظیفف پوسیو

وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف   ویرنکف     قیوم خکان وسکد.رحیم بکای۶

 وظیفف عسرر

فککیا بسوککف عزیزبسوککف وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف   ویرنککف   ۷ 

 وظیفف پوسیو

شیرین آغا وسد بمیر ګل وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  ترخیل  وظیفکف  ۸

 عسرر

نهکرین باشکندپ قریکف  دهوکف  عبدبسرحامن وسد محسکد شکاپ وسسکوبيل  ۹

 وظیفف بربرر

محسد یوسف وسد محسد ب ف وسسوبيل نهکرین باشکندپ قریکف   ۱۰

 عسررترپ خیل  وظیفف 

عبدبسودود وسد عبدبسغفار وسسوبيل نهرین باشندپ قریکف  قکوزی ۱۱

 بربررپائین  وظیفف 

نجیذ بسوف وسد وزیر بحسد وسسوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  نیازبفغکان   ۱۲

 وظیفف بربرر

محسدعسر وسد محسد ظاهر وسسوبيل نهرین باشکندپ قریکف  دپ  ۱۳

  عسرر مردپ دبندپ

بریايل وسدمحسدآمین وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  ترپ خیل  وظیفف  ۱۴

  عسرر

میربخان وسد رسګل وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل   ۱۵

 عسرروظیفف 

باشندپ قریف  تکرپ خیکل  وظیفکف مهیع بسوف وسد ضابط وسسوبيل نهرین ۱۶

 عسرر

بمین وسد محسد آمین وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  ترپ خیل  وظیفکف ۱۷

 عسرر

عبدبسبشیر وسد ضابط وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  ترپ خیل  وظیفف  ۱۸

 عسرر

نوربسدین وسد محسد زمان وسسوبسر نهکرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل   ۱۹ 

 وظیفف عسرر

بلخ سمنگان جوزجان بامیان پنجشیر بدخشان قندوز بغالن تخار  

 رسپل فاریاب هرات بادغیس غور نیمروز
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سککد میرزبخککان وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف  تککرپ خیککل  ګالبککدین و  ۲۰

 وظیفف عسرر

عیدوخان وسد حبیذ بسوف وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل   ۲۱

 وظیفف عسرر

محسد بسحاق وسد ګل رحکامن وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف   ۲۲

 عسررترپ خیل  وظیفف 

تکرپ خیکل   سعل  ان وسد محسد آمین وسسوبيل نهکرین باشکندپ قریکف ۲۳ 

 وظیفف عسرر

محسد بسامعیل وسد سید رحامن وسسوبيل نهرین باشندپ قریف   ۲۴

 عسررترپ خیل  وظیفف 

عبدبملحسد وسکدبنزرګل وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل   ۲۵

 وظیفف عسرر

شسو بسرحامن وسدغالم محسد وسسوبيل نهرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل  ۶۲

 عسرروظیفف 

حوکیم وسککد سکویامن وسسککوبيل نهکرین باشککندپ قریکف  تککر   ککیاد   ۲۷

 عسرروظیفف 

دستګیر وسد عبدبملنان وسسوبيل نهرین باشکندپ قریکف  تکرپ خیکل   ۲۸

 وظیفف عسرر

حظرس بسوف وسد محسدحویم وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  تکرپ خیکل   ۲۹

 وظیفف عسرر

دپ مکردپ  شیرمحسد وسکدختوبیک وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  ۳۰

 وظیفف بربرر

محسد اسح وسدنظرمحسدوسسکوبس  نهکرین باشکندپ قریکف  دهوکف   ۳۱

 وظیفف بربرر

شککیرمحسد وسدعبدبملجیککد وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف   ۳۲

 عسرر ویرنف  وظیفف 

عبدبسخاسق وسدحبیذ بسوف. وسسوبيل نهرین باشکندپ قریکف   کیادی   ۳۳

 وظیفف عسرر

وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  بګری  وظیفکف عبدبسحافظ وسد وزیر  ۳۴

 بربرر

ظریف وسد بمیرخان وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  ګکاوی برکک    ۳۵

 وظیفف عسرر

قدرس بسوف وسد عبدسحسید وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  تر   ۳۶

  یا  وظیفف پوسیو

خدبیدبد وسدبمام عور وسسوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  تکر   کیاد  ۳۷ 

 رروظیفف عس

عبدبسثبور وسد عبدبس،کدو  وسسکوبيل نهکرین باشکندپ قریکف  سکاکف  ۳۸

 وظیفف بربرر

رسدبر وسککدرحیم شککاپ وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف  سککاکف  ۳۹

 بربرروظیفف 

وزیربحسککد وسدعبدبسحسیککد وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف  سککاکف  ۴۰

 وظیفف پوسیو

سککاکف  وسسککوبس  نهککرین باشککندپ قریککف   غککالم ثبککور وسککدرسور ۴۱

 بربرروظیفف 

نورآغکا وسدعبدبسحسیککد وسسکوبيل نهککرین باشککندپ قریکف  تککر   ککیاد  ۴۲

 وظیفف پوسیو

شککیرین آغککا وسدعارشمحسککد وسسککوبيل نهککرین باشککندپ قریککف  سککاکف  ۴۳

 وظیفف بربرر

محسدیوسف وسد غالم نبر وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  سرڼ  ۴۴

 عسررخیل  وظیفف 

وسسوبيل نهرین باشندپ قریف  دپ مردپ  وظیفکف عهاءبسحق ختوبیک  .۴۵

 بربرر

محسدیونو وسد پایندپ محسد وسسوبسر نهکرین باشکندپ قریکف   ۴۶

 عسرر نیازبفغان دندپ.

محسد بکربوسد  سعف ګل وسسوبيل نهرین باشندپ قریکف  سرکڼ خیکل   ۴۷

 وظیفف عسرر

من وسسوبسر نهرین باشکندپ قریکف  قکوزی ملؤ عبدبسسویم عبدب ۴۸

 2020/2/7عسرروظیفف  مدرسف 

 تن پوسیو  عسرر وبربرر با مجاهدین یرجا شدند 12: مرکز

تن پوسیو  عسرر وبربرر در وسسکوبسر بغکالن مرککزی  12 دوبزدپ

بفربد مترکرپ دربثر تال  و  والیت بغالن با مجاهدین یرجا شدند

های کسیسیون  وذ و رر بمارس بسالمر ومجاهکدین منه،کف  

 ککفو  دشککسن رب تککر  گفتککف وبککا مجاهککدین پیوسککتند و تعهککد 

سککپردند کککف هککر گککز بککف بدبرپ دسککت نشککاندپ بککاز منککر گردنککد 

 ومجاهدین نیز بز آنان بف گرمر بست،بال منودند وبف زندگر 

 ترص آنان قربر ذیل میباشد:عادی سوق دبدپ شدند. وشهرس مخ

 وظیفکفشکهر دید  باشکندپ قریکف بحسان بسوف وسد عبکدبسغفار   :۱

 بربرر

 وظیفکف رس  حکا   نظکام  باشندپ قریکفمحسدبغا وسدشیربغا  :۲

 ګارد

شککبرف  شککهر دید   کارمنککد باشککندپ قریککف سککیدبهاوبسدین وسککدمیربغاپاچا  :۳

  اسوسر
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 وظیفککف بککوسرسردبد  باشککندپ قریککف  نیازمحسدوسدموسککر خککان  :۴

 عسرر

 عسرروظیفف شاپ خیل  باشندپ قریفبمیرمحسدوسدکشسیر  :۵

 عسرروظیفف ترپ خیل  باشندپ قریفعبدبملنیروسدعبدبسنارص :۶

 وظیفکفتکرپ خیکل  باشندپ قریکف  سیل بسرحسن وسدمحسدظاهر :۷

 عسرر

 بردو وظیفف ودریان باشندپ قریف گ محسدب ف وسدفاروق شاپ :۸

 وظیفککفوککدریان باشککندپ قریککف گسککدفاروق شککاپ رشیککف بسوککف و :۹

 رسحدي عسرر

شککهر دید دروبزیککان  باشککندپ  فضککل خککدب وسککدفیا محسککد :۱۰

 عسرر وظیفف

 عسرروظیفف شهر دید  باشندپ نعست بسوف وسدعبدبسرحسن :۱۱

پوسرسپیکوتر  باشندپ قریکف محسد دبودوسد نورحیاس بسوف  :۱۲

 2020/2/16 بربرر وظیفف 

 پوسیو وعسرر با مجاهدین یرجا شدندتن  11پوخسری: 

تن پوسیو وعسرر در وسسوبسر پوخسری  والیت بغکالن بکا  11 یازدپ

بفککربد متککرکرپ دربثککر تککال  هککای و  مجاهککدین یرجککا شککدند

کسیسککیون  وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  

شککهر   ککفو  دشککسن رب تککر  گفتککف  بککا مجاهککدین پیوسککتند و

 میباشد:مخترصآنان قربر ذیل 

بمین بسوف وسد حبیذ بسوف  باشکندپ قریکف  عکرر تیپکف   وظیفکف : ۱

 پوسیو

 منان وسد شیربحسد باشندپ قریف    وی نو  وظیفف پوسیو: ۲

سیف بسوف وسدعبدبسوبحد  باشندپ قریف   حسین خیل   وظیفکف : ۳

 پوسیو

عبدبسنصیروسد عبکدبسخاسق  باشکندپ قریکف   وزیرآبکاد   وظیفکف : ۴

 پوسیو

پوخسکري    ۳ عبدبملتین وسدعبدبسرحیم  باشکندپ قریکف   ناحیکف: ۵

 وظیفف بردو

ب سککل وسدمحسککد حسککین  باشککندپ قریککف   غروشککا    وظیفککف : ۶

 پوسیو

 زمری وسدعبدبملنان  باشندپ قریف    بار  وظیفف بردو: ۷

 هيبت بسوف وسدګل محسد باشندپ قریف   غروشا  بربرر: ۸

دپ قریککف   کهنککف مسککجد   محسککدزرغون وسککدعجذ خککان  باشککن: ۹

 وظیفف پوسیو

 نظیروسد رشیف  باشندپ قریف   خامری خیل   وظیفف بردو: ۱۰

 بمام دین  باشندپ قریف   وزیربباد   وظیفف بردو: ۱۱

هسف آنان بف بعامل قبور شان بظهار ندبمت کردپ  وتعهد سپردند 

کف هرگز بف بدبرپ دست نشاندپ بر منکر گردنکد ومجاهکدین نیکز 

ن بف گرمر بست،بال منودنکد وبکف زنکدگر عکادی سکوق دبدپ بزآنا

 2020/2/19شدند.

  عسرر با مجاهدین یرجا شدند 2: برکف

عسرر  در وسسوبسر برکف والیکت الیکت بغکالن بکا مجاهکدین  2 دو

عسککاکر متککرکرپ بنککام بشککیر فرزنککد عبککدبملاسک و  یرجککا شککدند

 وکذ  ومیرزب رحسن فرزند عبدبسغفار  دربثر تال  های کسیسیون

و رر بمارس بسالمر ومجاهدین منه،ف   فو  دشسن رب تر  

گفتککف وبککا بظهککار نککدبمت بز بعککامل کرشککتف شککان بککا  مجاهککدین 

 2020/2/25 پیوستند.

 عسرر رژیم با مجاهدین یرجا شدند 8: مرکز

عسرر بدبرپ مکزدور در وسسکوبسر بغکالن مرککزی والیکت  8 هشت

رپ دربثر تال  هکای عساکرمترکو  بغالن با مجاهدین یرجا شدند

کسیسککیون  وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  

  ککفو  دشککسن رب تککر  گفتککف وبککف بککا مجاهککدین تسککویم شککدند

 وبسامر آنان قربر ذیل میباشد:

  رقشالق وظیفف عسررباشندپ قریف  عبدبسغیور وسدعبدبسفتاح :۱

عکرر بنارخیکل وظیفکف  باشکندپ قریکف محسدګل رسورخان وسد :۲

 عسرر

کهنف قوعکف وظیفکف   باشندپ قریف  حسن  سعف خان وسد محسد :۳

 برربر 

 رقشککالق وظیفککف  باشکندپ قریککف خککال محسککد محسدبسوکف وسککد :۴

 عسرر

  چاچکف سکاسن   باشکندپ قریکف عبدبسصکبور عبدبملهوذ وسکد  :۵

 شبرف  اسوسر دشسن کارمند

شکهر دید وظیفکف  باشکندپ قریکف  عبکدبسعزیز بسالم بسدین وسد:۶

 بربرر

 بررتا ک وظیفف بر  باشندپ قریف یارمحسد شاپ بغا وسد :۷

پکل کسپیکوتر وظیفکف  باشکندپ قریکف عبدبسرسول وسکد عبادبسوکف :۸

 برربر 

هسف آنان بف بعکامل گرشکتف شکان بظهکار نکدبمت کردنکد وتعهکد 

سپردند کف هر گز بف بدبرپ مزدور باز منر کردند.مجاهدین نیکز 

ن رب بکف زنکدگر عکادی سکوق بز آنان بف گرمر بست،بال کردند وآنا

 2020/2/26دبدند.

  بدخشان
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 تن بربرر با مجاهدین پیوستند 2تش ان وت ار: 

تن بربرر  در وسسوبسر های ت ار وتش ان والیت بدخشکان  2دو 

بربرکر هکای متکرکرپ هریکک نظکر بیکک  با مجاهدین یرجا شدند

فرزند حیدربیک وعبدبس،دو  فرزند سکفر محسکد  باشکندپ گکان 

قریف خن ان ودوآبکف دربثکر تکال  هکای کسیسکیون  وکذ و کرر 

منه،کف   کفو  دشکسن رب تکر  گفتکف  بمارس بسکالمر ومجاهکدین 

 2020/2/4 ودیروز با مجاهدین پیوستند.

 بی دبیر منودتشران: کسیسیون دعوس وبرشاد گردهامیر 

کسیسککیون دعککوس وبرشککاد بمککارس بسککالمر در وسسککوبسر تشککران 

 والیت 

بین گردهامیر  در مسجد و  بدخشان گردهامیر بی برگزبر منود

 امع قریف مغربر تدویر یافکت  ودرآن شکامر زیکاد عوکامی ککربم  

درکنککار  و بزرگککان قککومر   وبنککان وبسککتادبن بشکک ب  دبشککتند

مر باملعرو  ونهر عن بملنرر  تعویم موضوعا مختوف  پیربمون ب

وتربیکککف سکککاح وب کککالح  امعکککف سکککخنان برزنکککدپ بی بیکککربد 

 2020/2/13گردید.

 کارمند رژیم کابل با مجاهدین پیوستند 4تشران: 

کارمند رژیم کابل  در وسسکوبسر تشکران والیکت بدخشکان  4 چهار

بفککربد متککرکرپ دربثککر تککال  هککای  و بککا مجاهککدین یرجککا شککدند

 وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  کسیسککیون 

 ککفو  دشککسن رب تککر  گفتککف ودیککروز بککا مجاهککدین پیوسککتند 

 وشهرس مخترص آنان قربر ذیل میباشد:

تشککران  يلبسهیف وسد کوفر عبککدل باشکندپ قریکف دپ میککری وسسکوبعبکد-۱

 وظیفف بربرر.

تشکران وظیفکف  عبدبسرحسن وسدعبدبسجبار ساکن قریف کشو وسسوبيل-۲

 عسرر.

محسککککدزملر وسککککدغالم حسککککین باشککککندپ قریککککف کشککککو  -۳

 تشران وظیفف عسرر کامندو. بسروسسو 

تشکران وظیفکف  بيلنصیربحسد وسدقربان قریکف مون کانر وسسکو  -۴

 2020/2/17عسرر.

 کشم: کسیسیون دعوس وبرشاد گردهامیر بی دبیر منودند

کسیسیون دعوس وبرشکاد سکاحوی بمکارس بسکالمر  در وسسکوبسر 

بیکن و  بدخشان گردهامیر باشروهر برگزبر منودنکدکشم والیت 

گردهامیر دیروز در مسجد  امع قریکف پرچکر دبیکر گردیکد ککف 

دربن شککامر زیککاد عوککامی منه،ککف موی سککفیدبن وبزرگککان قککومر 

بشکک ب  منودنککد ودر ریککان آن پیربمککون ب ککالح  امعککف  تعوککیم 

وتربیککف سککاح نسککل نککوین کشککور  مرککر وفریککذ دشککسن ودی ککر 

مککرتبط سککخابن برزنککدپ بی بیککربد گردیککد وهس نککان موضککوعاس 

  درمککورد فککربمین وسککوبئح بمککارس بسککالمر معوومککاس دبدپ شککد.

2020/2/17 

  رم: یک تن بربرر با مجاهدین پیوست

یک تن بربرکر در وسسکوبسر  کرم والیکت بدخشکان بکا مجاهکدین 

بربرر مترکرپ  بنکام عبکدبسحنان درمنه،کف فرغکامن   و  یرجا شد

 2020/2/23ر بردپ  وبمروز با مجاهدین پیوست.بف ح،ایق پ

 برگو: یک عسرر با مجاهدین پیوست

یک عسرر بنام نرص بسوف  باشندپ چربکدل وسسکوبسر برگکو والیکت 

عسررمترکرپ دربثر تال  هکای و  بدخشان با مجاهدین یرجا شد

کسیسککیون  وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  

 2020/2/23 مجاهدین پیوست. فو  دشسن رب تر  گفتف  و با 

 بوخ
 عسرر بدبرپ مزدور با مجاهدین یرجا شدند 54وسسوبسر بوخ  3در 

عسککرر وپککوسیو بدبرپ مککزدور  بککا  54وسسککوبسر والیککت بوککخ  3در 

بفکربد متکرکرپ در وسسکوبسر هکای زبر   و  مجاهدین یرجا شکدند

کوکدبر وبوککخ خککاث دربثککر تککال  هککای کسیسککیون  وککذ و ککرر 

مجاهدین منه،ف   فو  دشکسن رب تکر  گفتکف  بمارس بسالمر و 

و ر یک هفتف با مجاهدین یرجا شدند وشهرس مخترصآنان قربر 

 ذیل میباشد:

 : محسد مربد وسد دوربن وسسوبسر کودبر وظیفف عسرر۱

 : سخر مربد وسد دوربن وسسوبسر کودبروظیفف عسرر۲

 : شیرمحسد وسد بمان وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۳

 عبدبسرریم وسد  ورپ وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو: ۴ 

 : عبدبسرشید وسد روض تردی وسسوبسر کودبر وظیفف بربرر۵ 

 : عبدبسصسدوسدعبدبس،یوم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۶ 

 : عبدبسنعیم وسدبیګسربد وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۷ 

 : محسدبکربوسد خدبی نظروسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۸

 عبدبسجویل وسدعبدبس،یوم وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو: ۹

 : عبدبملنان وسدمحسد تردی وسسوبسر کودبر وظیفف بربرر۱۰ 

 : عبدبسربزق وسدعبدبسصسد وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۱۱ 

 : عبدبسخاسق وسد عبدبسرؤ  وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۱۲ 

 و: عبدبسرسول وسد بحسدوسسوبسر کودبر وظیفف پوسی۱۳

 :  سعف تردی وسدچاری وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۱۴

 : محسدعسروسدغالم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۵ 

 : بسوف مربدوسدخدبی بیردی وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو ۱۶ 
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 : محسدعثامن وسدغالم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۷ 

 ر وظیفف پوسیو : عبدبمتین وسدشیرین وسسوبسر شوس۱۸ 

 حسدوسدچاری وسسوبسر کودبروظیفف بربرر: نورم۱۹ 

  : عبدبسوف وسدغازن وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو ۲۰ 

 : تردی مربدوسدعبدبسرحیم وسسوبسر کودبروظیفف عسرر۲۱

 : خدبی نظروسدرحست وسسوبسر کودبروظیفف عسرر۲۲

 : عبدبسشروروسد محسدقربان وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۲۳

 عبدبسرشیدوسدبغامحسدوسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو: ۲۴ 

 : محسدنعیم وسد ورپ وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو ۲۵ 

 :سنګ محسدوسد محسدنعیم وسسوبسر زبر  وظیفف بربرر۲۶ 

 : عبدبسوف وسد سعف وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۲۷ 

 : دوست وسدخدبی بردی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۲۸ 

 محسدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو: شاپ محسدوسدآق ۲۹ 

 : عبدبسحریم وسدعبدبسوف وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۳۰

 : عوض مربدوسدقادرقور وسسوبسر کودبروظیفف عسرر۳۱ 

 :  ورپ وسدآق محسد وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۳۲

 : فیا بسوف وسدعوض وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۳۳ 

 پوسیو: روزمحسدوسدعوض وسسوبسر کودبروظیفف ۳۴ 

 : مجاهدوسدبسم بسوف وسسوبسر چهاربوسک وظیفف پوسیو۳۵ 

 : عبدبسنظروسدعبدبسغفاروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۳۶ 

 : عبدبسسالم وسدمحسدمربدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۳۷ 

 : عبدبسوف وسدخدبی نظروسسوبسر کودبروظیفف عسرر۳۸ 

 : محسدعظیم وسدبابانظروسسوبسر کودبروظیفف عسرر۳۹

 محسدعظیم وسدمحسدسخر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۰

 : پیوندوسدحا ر مظفروسسوبسر زبر  وظیفف بربرر۴۱ 

 : عبدبسرسول وسدخدبی نظروسسوبسر کودبروظیفف عسرر۴۲ 

 : عبدبس،ادروسدخدبی نظروسسوبسر کودبروظیفف عسرر۴۳

 : محسدظاروسدبسوف بردی وسسوبسر کودبروظیفف عسرر۴۴

 دوست وسسوبسر کودبروظیفف بربرر : بسوف بردی وسد۴۵

 : سیف بسوف وسدغالم حرضس وسسوبسر زبر  وظیفف بربرر۴۶

 : مالعبدبسستاروسد مالخاسیاروسسوبسر زبر  وظیفف بربرر۴۷

 :  ورپ وسدآق محسدوسسوبسر کودبروظیفف عسرر۴۸ 

 : قربان وسرروزقل وسسوبسر کودبروظیف بربرر۴۹

 روظیفف پوسیو: سخر بردی وسدمخر وسسوبسر کودب۵۰ 

 :غیذ بسوف وسد ان محسدوسسوبسر زبر  وظیفف عسرر۵۱ 

 : سیف بسوف وسدمحسدببربهیم وسسوبسر کودبروظیفف بربرر۵۲

 : محسدظاهروسدبدم خان وسسوبسر خاث بوخ وظیف پوسیو۵۳

 ل وسدخان ګل وسسوبسر خاث بوخ وظیفف بربررگ: نور ۵۴ 

 باز منکر گردنکد هسف آنان تعهد سپردند کف هرگز بف بدبرپ مزدور

مجاهدین نیز بز آنکان بکف گرمکر بسکت،بال منودنکد وآنکان رب بکف و 

 2020/2/6زندگر عادی سوق دبدند.

عسرر وپوسیو رژیم مزدور با مجاهدین  24وسسوبسر بوخ   4در 

 پیوستند

وسسکوبسر والیکت  4عسرر   پوسیو وبربرر  در  24 بیست و چهار

متککرکرپ وتککال  هککای عسککاکر و  بوککخ بککا مجاهککدین پیوسککتند

کسیسیون  وذ و رر بمارس بسکالمر  کفو  دشکسن رب تکر  

گفتف و بف مجاهدین پیوسکتند وشکهرس مخترصک آنکان قکربر ذیکل 

 میباشد:

 : عبدبس،ادروسد سعف مربد وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱

 : بحسدخان وسدمالعبدبسشرور وسسوبسر شوسګرپ وظیفف بربرر۲ 

 سسوبسر کودبر وظیفف پوسیو: محسدبمین وسدکریم بردی و ۳ 

 : عبدبسرزبق وسدعبدبسستار وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۴ 

 : عبدبظاهروسدعبدبسصسدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۵ 

 : روزمربدوسدعبدبسرحامن وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو۶ 

 ل وسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیوگ: نعست بسوف وسدنیاز ۷ 

 ر کودبروظیفف پوسیو:بقسربدوسدعبدبسجباروسسوبس ۸ 

 : مهربسوف وسدخال محسد وسسوبسر زبر  وظیفف پوسیو۹ 

 : محسد اسح وسدعبدبسستاروسسوبسر کودبروظیفف پوسر۱۰ 

 : نارصوسدغائذ وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو ۱۱ 

 : عبدبسوف وسدقور وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۲ 

 : روزمحسدوسدبسوف نظر وسسوببی کودبروظیفف عسرر۱۳ 

 : محسدکریم وسدنظروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۴ 

 : روزتردی وسدخال نظر وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو ۱۵ 

 : محسدبسامعیل وسدکامل وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۶ 

 : موسر وسدعورض قور وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۷ 

 : محسدبسوم وسدمحسدمربدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۱۸ 

 دمحسدبکربوسسوبسر زبر  وظیفف بربرر: نظرمحسدوس۱۹ 

 : زین بسوف وسدمحسدعاح وسسوبسر زبر  وظیفف پوسیو۲۰ 

 : محسدشروروسدباباخان وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۲۱ 

 : عبدبسجباروسدسعیدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو۲۲ 

 : عبدبسجویل وسدعبدبسغفوروسسوبسر کودبروظیفف عسرر۲۳ 

 وسدعبدبس،ادروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو: عبدبسغنر ۲۴
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کف هسف بنان تعهد سپردند کف هرگز بف بدبرپ دست نشاندپ کابل 

بر منر گردند ومجاهدین نیز بزآنکان بکف گرمکر بسکت،بال کردنکد 

 2020/2/12وآنان رب بف زندگر عادی سوق دبدند.

عسرر پوسیو وبربرر با  90درشامر بز وسسوبسر های والیت بوخ 

 یرجا شدندمجاهدین 

در شامر بز وسسوبسر هکای والیکت   عسرر   پوسیو وبربرر 90 نود

بفکربد متکرکرپ دربثکر تکال  هکای و  بوخ با مجاهدین یرجا شکدند

کسیسککیون  وککذ و ککرر بمککارس بسککالمر ومجاهککدین منه،ککف  

 فو  دشسن رب تر  گفتف و با مجاهدین پیوسکتند ککف شکهرس 

 :مخترص آنان قربر ذیل میباشد

 وسد مخر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیوچاري  :۱

  ورپ وسد خدبیربدی وسسوبسر کودبر وظیفف عسرر :۲

 محسدتردی وسد محسدنظر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۳

 ويل نظروسد خدبی،ل وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴

 نوربسوف وسدخدبیربدی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۵

 ظیفف عسرر سعف تردی وسدغفوروسسوبسر کودبرو  :۶

 خدبی،ل وسد محسد اهروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۷

 عبدبسغفاروسدعبدبسرریم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۸

 عبدبسخاسق وسد بقسربدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۹

 محسدموسر وسدبسوف بردی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۱۰

  سعف مربد وسدعبدبسجباروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۱۱

غالم سخر وسد دوست وسسوبسر کودبروظیفف د  اسکو  شکبر   :۱۲

 کارمند

 بسوف مربد وسدعسرقل وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۱۳

 خدبیربوسد بسوف بردی وسسوبسر کودبر وظیفف پوسیو :۱۴

 سیدقل وسدخدبی،ل وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۱۵

 محسدتردی وسدخدبینظر وسسوبسر کودبر وظیفف عسرر :۱۶

 عبدبسغفاروسدعبدبسنظروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۱۷

 رحست بسوف وسدمحسدظاهروسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۱۸

 عبدبالحدوسد دوست وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۱۹

 عبدبسربزق وسدعبدبسجباروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۰

  سعف ګودی وسدرحیم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۱

 وسدعبدبسجباروسسوبسر کودبروظیفف پوسیوخدبیربدی  :۲۲

 عبدبسخاسق وسدعبدبسجباروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۳

 محسدقربان وسدمحسدببربهیم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۴

 خدبیربن وسدقوچ وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۲۵

 محسد اهروسدخدبیربدی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۶

 محسدمربدوسدعبدبسغنر وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۲۷

 محسد دبؤد وسدمحسدمربدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۸

  خدبیربدی وسدبیرم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۲۹

 غفوروسدعبدبسنظروسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۳۰

 عبدبسرریم وسددوست وسسوبسر کودبروظیفف بربرر :۳۱

 وبسر کودبروظیفف عسررعبدبسحویم وسددوست وسس :۳۲

 محسدیع،ور وسدبسوف قور وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۳۳

 محسدیع،ور وسدعبدبسغفوروسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۳۴

 حفیظ بسوف وسدکریم وسسوبسر کودبروظیفف ضابط :۳۵

 رحامن بیردی وسدخدبیربدی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۳۶

 بروظیفف پوسیومحسد سعف وسدبسوف برن وسسوبسر کود :۳۷

 محسدنظروسدمحسدقور وسیوبسر کودبروظیفف پوسیو :۳۸

 محسد سعف وسدمخر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۳۹

 محسدرسول وسدعوض وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۰

 چاری وسدخوسربدوسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۱

محسد سعکف وسکدرحیم وسسکوبسر کوکدبر د  اسکو  شکبر   :۴۲

 کارمند

 محسدعسروسدمحسدقور وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۳

 محسدمربدوسدعبدبسستاروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۴

 شرربسوف وسدبسوف نظروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۵

  دربسدین وسدحسر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۶

 عزیزبسوف وسدرحست بسوف وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۴۷

 ر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیوعبدبس،یوم وسدپنج :۴۸

 معربج بسدین وسدعجذ وسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیو :۴۹

 حبیذ بسوف وسدچاری وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۵۰

 عبدبسربزق وسددوربن وسسوبسیرودبروظیفف عسرر : ۵۱

 نوربسوف وسدچاری وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۵۲

 فف عسرر سعف ګودی وسدمحسدقور وسسوبسر کودبروظی :۵۳

 عبدبسربزق وسد دوربن وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۵۴

 مزمل وسدسیدعسروسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیو :۵۵

 سسیع بسوف وسد ابروسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیو :۵۶

 محذ بسوف وسدن،یذ بسوف وسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیو :۵۷

 سیوبحسان بسوف وسدمحسددبؤد وسسوبسر خاث بوخ وظیفف پو  :۵۸

 محسدبمین وسد سعف خان وسسوبسر خاث بوخ وظیفف پوسیو :۵۹

 بمان بسوف وسدبسوف بردی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۶۰

 محسددبؤد وسدحسن وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۶۱

 یونو وسدزیادوسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۶۲
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 عبدبسرحسن وسدیوسف وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۶۳

 وسدبسوف یاروسسوبسر کودبروظیفف عسررحبیذ بسوف  :۶۴

 رحست بسوف وسند نوربسدین وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۶۵

  بغت بسوف وسدبفغان وسسوبسر کودبروظیفف بربرر : ۶۶

 محسدبمین وسدمحسدرشیف وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۶۷

 حرست بسوف وسدخدبیربدی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۶۸

 وسدخدبیربدی وسسوبسر کودبروظیفف پوسیوعبدبسسالم  :۶۹

 بسدبسوف وسدرشیف وسسوبسر چستال وظیفف بربرر :۷۰

 آق مربدوسد ان قل وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۷۱

 یع،ور وسدتردی وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۷۲

 عبدبسعزیزوسدمخر وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۷۳

 سررمحسدبعظم وسدغالم وسسوبسر کودبروظیفف ع :۷۴

 زیادبسوف وسدچاری وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۷۵

 محسدخان وسدتا  محسدوسسوبسر زبر  وظیفف بربرر :۷۶

 نوربغاوسدمحسدظفروسسوبسر شوسګرپ وظیفف عسرر :۷۷

 محسدنسیم وسدخدبینظروسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۷۸

 روزګودی وسدخامنربدوسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۷۹

 وسدعبدبسرریم وسسوبسر کودبروظیفف پوسیوخدبینظر  :۸۰

 شسو بسدین وسدمخر وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۸۱

 دوست وسدخان مربدوسسوبسر کودبروظیفف عسرر : ۸۲

 حبیذ بسوف وسدمحسدبمین وسسوبسر کودبروظیفف پوسیو :۸۳

 خان محسدوسدعوض وسسوبسر کودبروظیفف عسرر :۸۴

 کودبروظیفف عسررعصست بسوف وسدمحسدبمین وسسوبس   :۸۵

 رکندین وسدمثربسدین وسسوبسر زبر  وظیفف عسرر :۸۶

 محسیروسدمحسدعور وسسوبسر زبر  وظیفف عسرر :۸۷

 عبدبس،ادروسدخدبی،ل وسسوبسر زبر  وظیفف عسرر :۸۸

 نوربسدین وسدغالم حرضس وسسوبسر زبر  وظیفف عسرر :۸۹

 خاس،دبدوسدنعست بسوف وسسوبسر چهاربوسک وظیفف پوسیو :۹۰

هسف آنان بکا بعکامل گرشکتف شکان بظهکار نکدبمت کردنکد وتعهکد 

 سپردند کف هر بف بدبرپ مزدور ودسکت نشکاندپ بکاز منکر کردنکد

مجاهدین نیز بز آنان بف گرمکر بسکت،بال کردنکد وبکف بکف زنکدکر 

 .عادی شان سوق دبدپ شدند

  وز ان 
 قرقین: یک عسرر با مجاهدین پیوست

  وز ان با مجاهدین یرجا شکد یک عسرر در وسسوبسر قرقین والیت

عسرر مترکرپ محسکد فرزنکد رحسکن نظکر باشکندپ قریکف ککو  آن و 

وسسککوبسر بعککد بز در  ح،ککایق  ککفو  دشککسن رب تککر  گرفتککف و بککا 

 2020/2/11مجاهدین پیوست.

 قرقین: یک تن پوسیو با مجاهدین یرجا شد

یک تن پوسیو بنام محسد نبر فرزند دوردی غو   باشکندپ قریکف 

 وسسوبسر قرقین والیکت  وز کان بکا مجاهکدین یرجکا شکد خانتپف

پوسیو مترکرپ دربثر تال  های کسیسیون  وذ و کرر بمکارس 

بسالمر ومجاهدین منه،ف   فو  دشکسن رب تکر   گرفتکف  و بکا 

 2020/2/14مجاهدین پیوست.

 رسپل
 گوسفندی: یک تن پوسیو بف مجاهدین تسویم گردید

یت رسپل یک تکن پکوسیو در منه،ۀ بسغن وسسوبسر گوسفندی وال

نامربدپ تعهد کردپ و  پو بز در  ح،ایق بف مجاهدین تسویم شد

بسککت کککف در تحککت هککیچ رشبیککط بککف رژیککم ب یککر بازنخوبهککد 

 2020/2/1گشت.

گوسفندی: یک تن عسرر و یک تن بربرر بف مجاهدین تسویم 

 شدند

در منه،ۀ بسغن وسسوبسر گوسفندی والیت رسپل یک تن بربرر ) 

عبدبسحسید وسد عبدبملجیکد   و یکک تکن عسکرر ) نوربسکدین وسکد 

 2020/2/3 وفر   پو بز در  ح،ایق بف مجاهدین تسویم شدند.

 گوسفندی: یک تن بربرر بف مجاهدین تسویم گردید

یک تن بربرکر ) شکسو بسکدین وسکد  کالل بسکدین   در منه،کۀ آق 

گنبد وسسکوبسر گوسکفندی والیکت رسپکل در نتیجکۀ تکال  هکای 

کسیسیون  وذ و  کرر  بز ح،کایق آگکاهر حا کل منکودپ و بکف 

 2020/2/18 مجاهدین تسویم شد.

 فاریار
 تن بربرر بف مجاهدین تسویم شدند 2قیصار: 

تککن بربرککر ) بمککام بسککدین و بمربسککدین فرزنککدبن بوسیککاء قککل    2 دو

باشندگان منه،ۀ غورۀ والیت قیصار والیت فاریار در نتیجۀ سکعر 

و تال  کسیسیون  وذ و  کرر بمکارس بسکالمر بز ح،کایق آگکاهر 

بفکربد مکرکور یکک میکل و  حا ل منودپ و بف مجاهدین تسویم شدند

 ۲۰۲۰/۲/۱۸ کالشنرو  بف مجاهدین سپردپ بند.

 قیصار: یک تن بربرر بف مجاهدین تسویم شد

یک تن بربرر ) فضل بحسد وسد عبکدبسجویل   باشکندۀ  وزمنکدی 

وسسوبسر قیصار والیت فاریار در نتیجکۀ تکال  هکای کسیسکیون 
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 وذ و  کرر بز ح،کایق آگکاهر حا کل منکودپ و بکف مجاهکدین 

 2020/2/18تسویم شدپ بست.

 بادغیو
 اهدین تسویم شد وند: یک تن عسرر بف مج

در مربو ککاس وسسککوبسر  ونککد والیککت بککادغیو یککک تککن عسککرر ) 

عبدبسجویل وسد عبدبسرحسن   در نتیجۀ تال  های کسیسکیون  وکذ 

و  ککرر بمککارس بسککالمر  بز ح،ککایق آگککاهر حا ککل منککودپ و بککف 

 2020/2/17 .ندمجاهدین تسویم شد

  وند: یک تن عسرر بف مجاهدین تسویم شد

وسسکوبسر  ونکد والیکت بکادغیو یکک تکن عسکرر ) در مربو اس 

کف در والیت هربس وظیفکف ب کرب مکر   بحسدخان وسد  بیذ بسوف

کرد  باشکندۀ هسکین وسسکوبسر  درنتیجکۀ تکال  هکای کسیسکیون 

 وذ و  رر بمارس بسالمر  بز ح،ایق آگکاهر حا کل منکودپ و 

 2020/2/18 بف مجاهدین تسویم شدپ بست .

 دین تسویم شدم،ر: یک تن عسرر بف مجاه

در مربو اس وسسوبسر م،ر والیت بادغیو یک تن عسرر )  کاسح 

محسد   در نتیجۀ تال  های کسیسیون  وذ و حکرر بز ح،کایق 

آگکککاهر حا کککل منکککودپ و بکککف مجاهکککدین تسکککویم شکککدپ بسکککت 

.2020/2/21 

 غور
 دوسینف: یک تن عسرر بف مجاهدین تسویم شد

والیکت هوسنکد بکربی یک تن عسرر ) عبدبسظاهر وسد وزیر ککف در 

دشسن خدمت مر کرد   باشکندۀ منه،کۀ خوب کف گکان وسسکوبسر 

دوسینف والیت غور در نتیجۀ تال  های کسیسیون  وذ و  کرر 

بز ح،کککایق آگکککاهر حا کککل منکککودپ و بکککف مجاهکککدین تسکککویم 

 2020/2/19شد.

 : یک کارمند بدبرۀ ب یر بف مجاهدین تسویم شدمرکز

کابککل ) محسدرسککول وسککد یککک کارمنککد بدبرۀ بمککور زنککان رژیککم 

مرککز  میربحسد   باشندۀ رست ار غوسین بز مربو اس فیروزککوپ

پو بز در  ح،ایق در منه،کۀ غوسکین بکف مجاهکدین   والیت غور

 ۲۰۲۰/۲/۲۰. تسویم شد
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 کندهار
 مزدور عسرر قتل یوژوبل شو ۳کندهارښارک  موټر ویجاړ 

بړونکدد نکاز  حوزې  ۱۲د   د کندهار والیت د مرکز کندهار ښار

کوټ  تف څیرمف دمزدور دښسن دګزم  پف موټر ویشتونر  مکاین 

موټر ویجکاړ بوپرک  سکپارپ   سف بموف  دچاودين  چاودنف تررسپ شوپ

تنکککف ګکککوډبګ  عسکککرر ځکککای پکککف ځکککای قتکککل بویوبکککل ژوبکککل ۳

 2020/2/3.شو

یوتن عسرر سف کالشنرو  رسپ مجاهدینوتف تسویم   میانشین ک 

 شو

یانشین وسسوبس  بړوند د رسنکاوې پکف سکیسف د کندهار والیت دم

  دح،ائ،وپککف  دمککزدوري بدبرې یککوتن عسککرر ) محسککدبعظم  ککک 

در  کوسورسپ دبسالم  بمارس مجاهدینوتف تسویم شونوموړي سف 

 2020/2/3 . ورسولبوچانټف هم رب  ځان رسپ یوکالشینرو 

 کندهارښارک  یوګوډبګر عسرر ووژل شو

کندهارښکککار د شکککپزم  حکککوزې دکنکککدهار والیکککت د مرککککز 

پککف سککیسف ککک  دګککوډبګ  بدبرې یککوتن مشککهورظاح   دماسجککاس

.  عسککرر دمجاهککدینو دغو رکک  بریدپککف تککر  ککک   ووژل شککو

2020/2/3 

 کندهارښارک  یومهم ګوډبګر پخوبنر قومندبن وویشتل شو

د فرقکک    د ملکک ح حککوزې  دکنککدهار والیککت دمرکککز کندهارښککار

پف رسبی کک  دمیشکتوګوډبګیانو دمال احذ   تف څیرمف  دروبزې

 2020/2/3.یوتن عسرر دغو ر  بریدپف تر  ک  وویشتل شو

 دګوډبګیانو شوبوف دماین ښرارشوپ  برغستان ک 

پکف   بړونکد دتکوري ګکاري  دکندهار والیکت دبرغسکتان وسسکوبس 

  سککیسف ککک   دمککزدورو عسککررو پککف شککوبوف چاودنککف تککررسپ شککوپ

ګوډبګیانو تف مرګ  ناستو ر  شوبوف ویجاړه بوپ  دچاودين سف بموف

 2020/2/3.وبوښتف  ژوبوف

ګوډبګ  عسررپر  قتل یوقومندبن  ۶ښورببک ک  شوبوف ویجاړ 

 ژوبل شو

بړونککد د رسوڅاهککانو پککف   والیککت د ښککورببک وسسکوبس   دکنکدهار

  چاودنککف تککررسپ شککوپ  سککیسف ککک  دمککزدورو عسککررو پککف شککوبوف

تنف مکزدور عسکرر  ۶دچاودين سف بموف شوبوف ویجاړه بوپر  سپارپ 

ثنکککاء   بویکککوتن مکککزدور قومنکککدبن  ځکککای پکککف ځکککای ووژل شکککول

 2020/2/3.  سخت ژوبل شو  بسوف

 کندهارښارک  د فر یوقهع  یوګوډبګر عسرر ووژل شو

دکندهار والیت د مرکز کندهارښار د سسس  حوزې بړوند دنري 

پوف پف سیسف ک  دګوډبګ  بدبرې د فریوقهع  یوتن مزدور 

 2020/2/3.دینودغو ر  بریدپف تر  ک  ووژل شودمجاه  عسرر

 ډنډک  پف ګوډبګ  عسررو چاودنف شوي

پکف   بړوند د چینو پف سیسف کک   دکندهار والیت د ډنډ وسسوبس 

د ترتیرکک  مککاین چاودنککف تککررسپ شککوپ   هغککف مککزدورو عسککررو

دچاودين سف بموف مزدور دښکسن   غوښتل ی  ماین شنډ ک ي  چ 

 2020/2/4  .تف مرګ ژوبوف وبوښتف 

 شاوسیروټ ک  یو مزدور عسرر دسیزر پف مټ ووژل شو

د کندهار والیت دشاوسیروټ وسسوبس  بړوند د سپني تعسیر دمرککز 

یوتن مزدور عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځکای پکف ځکای ووژل 

 2020/2/5. شو

 کندهارښارک  یومهم ګوډبګر عسرر ووژل شو

بړونککد   دملکک ح حککوزېدمرکککز کندهارښککار   دکنککدهار والیککت

مددڅوورالري ک  دمال احذ پکف رسبی کک  دمیشکتوګوډبګیانو 

دغو ر  بریدپف تکر  کک  ځکای پکف  یوتن مهم عسرر دمجاهدین

 2020/2/6 .  ترالسف ك ځای قتل بوکالشینرو  ی  مجاهدینو

 ګوډبګیان ووژل شول ۵برغستان ک  چاودنوک  دقومندبن پف شسول 

وسسککوبس  بړونککد د تککوري ګککاري دکنککدهار والیککت دبرغسککتان 

دمکزدورو عسکررو پکف موټرسکایرل چاودنکف تکررسپ   سیسف ک   پف

دچکککاودين سکککف بموکککف موټرسکککایرل ویجکککاړ بووربانکککدي   شکککوپ

تنف عسرر ځای پکف ځکای ووژل ۲دقومندبن خان پف شسول   سپارپ

چاودنکف  عسکررو دیکوپ بکل مکاین  ووروستف پف پويک  هسدبربز  شول

تنکف نورګکوډبګ  عسکرر هکم ځکای پکف  ۳وف بم  دچاودين سف  وشوپ

 2020/2/5.  ځای ووژل شول

 کندهارښارک  مهم ګوډبګر بفرس ووژل شو

د کندهار والیت دمرکز کندهارښار دڅوبرسسس  حکوزې بړونکد د 

پف سیسف ک  دمکزدور دښکسن د قومنکدبن  یکوتن   رشبکت مېوې

مهم بفرس دمجاهدینو دغو ر  بریدپف تکر  کک  ځکای پکف ځکای 

 2020/2/6.شوووژل 

 عسررقتل  پف مرکز توغندیز برید شوی ۲برغستان ک  رینجرویجاړ

دبرغسکتان وسسکوبس  بړونکد د تکوري ګکاري پکف    دکندهار والیت

سیسف ک  دمزدور دښسن پف رینجر موټر چاودنف تررسپ شوپ چک  

مزدور عسرر ځای پف ځکای  ۲سف بموف ی  رینجر ویجاړ پر  سپارپ 

دمجاهدینوسککف   دیککادي وسسککوبس  پرمرکککزهسککدبربز   ووژل شککول

توغنکدي  ۲  د بریکد پکف مهکال  کک سوري توغندیز بریدتررسپ شکو
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سکف بموکف یک  دښکسن تکف توفکاس  ګېکدل چک  وسمرکز ک  دننف   پف

 2020/2/6وبوښتل.

 شاوسیروټ ک  دګوډبګ  عسرروشوبوف دماین ښرارشوپ

سیسف دکندهار والیت دشاوسیروټ وسسوبس  بړوند د کوندالنو پف 

دچکاودين سکف   ک  دګوډبګ  عسررو پف شوبوف چاودنف تررسپ شوپ

.  بموف شوبوف ویجاړه بوپر  سپارپ ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف وبوښتف

2020/2/6 

 کویوبل بندیان ک ل۲میوندک  ګډ دښسن 

دکندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند د سکوی ککاریز پکف سکیسف 

دمورک  خورکو پکف کورونکو ک  یرغوګرو دخپوو ګوډبګیانو پف موتیا 

تنککف ۲بو  وځککورول دچککاپ  پککف مهککال دښککسن خوککک   چاپککف ووهوککف

 2020/2/6یووړل. توګف   کویوبل ی  سف ځان رسپ دبندیانو پف

 کندهارښار ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

دنکوي سک     دکندهار والیت دمرکز کندهارښار د مل ح حوزې

دغو رک  بریدپکف یوتن مکزدور عسکرر دمجاهکدینو   پف څوورالري

 2020/2/6.  شو  تر  ک  ځای پف ځای قتل

وسو  ی    مزدور عسرر قتل ۵پنجوبی  ک  نفوذي مجاهدینو 

 ربورسويل

پکف سکیسف   د کندهار والیت د پنجوبی  وسسکوبس  بړونکد د تورکان

نفکوذي مجاهکدینو پکف پوسکتف کک    پف پوستف کک   دیرتوس  ک 

ځای پف ځکای ی  تنف مزدور عسرر  ۵د وک   بو عسكرو  بريمیشتو 

دګوډبګیانو سف یکو ربککټ   یکو   سف پېښ  وروستف مجاهدینووژل  

تر خپوو مرکزونو   کالشینروفونو بومهامتو رسپ روغ رمټ ۴ث،یل   

 2020/2/7.  پوري ربورسیدل

 کندهار ښارک  یو مزدور عسرر ووژل شو

پککککف   حککککوزې ۱۲دکنککککدهار والیککککت دمرکککککز کندهارښککککار د 

دمال احذ پکف رسبی کک  دمیشکتوګوډبګ  عسکررو   مربو اتوک 

یوتن عسرر )عبدبسوهار دغو ر  بریدپف تر  کک  ځکای پکف ځکای 

 2020/2/7. ووژل شو

 دګوډبګیانو شوبوف دماین ښرارشوپ  برغندبر ک 

دکندهار والیت دبرغندبر وسسوبس  بړوند د سیاسنګ پف سکیسف 

خښ کک ی شکوي مکاین پکف مکټ ک   دمزدور دښسن یوپ شوبوف د 

 2020/2/7.  عسررو تف مرګ ژوبوف وبوښتفناستو  ویجاړه بوپر  

 عسرر ووژل شول ۶شاوسیروټ ک  مشهورظاح قومندبن بو

دکندهار والیت دشاوسیروټ وسسوبس  بړوند د کسپن  پف سیسف ک  

وروستف ددښسن   دمزدور دښسن پف سوکسل موټر چاودنف تررسپ شوپ

سیس  تف ربورسید چ  هغف هم دخښ ک ی شوي ماین یو فوډر موټر 

دچاودنو سف بموکف دوبړه مکوټر ویجکاړ بوپرک  سکپارپ دبمنیکف   ښرارشو

 ۶بودمهم ګوډبګ  قومندبن محذ بسوف پف شسول   قومندبن باچا ورور

 2020/2/7.  تنف عسرر ووژل شول

 مزدور عسرر ووژل شول ۲میوندک  

د شوغام  پف سکیسف کک   دکندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند

تنف ګکوډبګ  ۲دبرید پف پایوف ک   بریدتررسپ شو   عسررو وپف پوي

 2020/2/7.عسرر ځای پف ځای ووژل شول

 مزور عسرر ووژل شول ۴خاکریز ک  

بروغ پککف سککیسف   دکنککدهار والیککت دخککاکریز وسسککوبس  بړونککد د

 شوري   ک 

عسککررو   ودغونککډح پککف سککیسف ککک  دمککزدور دښککسن پککف پويکک

تنف ګوډبګ  عسرر ځای پکف  ۴بریدتررسپ شو چ  پف پایوف ک  ی  

 2020/2/7.  ځای ووژل شول

 مزدور عسرر قتل یوژوبل موټر ی  ویجاړ شو ۳میوندک  

د کندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند د کالښامیر پکف سکیسف کک  

دچکاودين سکف   دمزدور دښسن پف رینجکر مکوټر چاودنکف تکررسپ شکوپ

تنف مزدور عسرر ځای پف ځای قتل ۳رینجر ویجاړ بوپر  سپارپ   بموف

 2020/2/7.  بویوبل ژوبل شو

 مزور عسرر ووژل شول ۴خاکریز ک  

بروغ پککف سککیسف   دکنککدهار والیککت دخککاکریز وسسککوبس  بړونککد د

عسررو   وشوري دغونډح پف سیسف ک  دمزدور دښسن پف پوي  ک 

تنف ګوډبګ  عسرر ځای پکف  ۴بریدتررسپ شو چ  پف پایوف ک  ی  

 2020/2/7.  ځای ووژل شول

 مزدور عسرر قتل یوژوبل موټر ی  ویجاړ شو ۳میوندک  

د کندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند د کالښامیر پکف سکیسف کک  

دچکاودين سکف   دمزدور دښسن پف رینجکر مکوټر چاودنکف تکررسپ شکوپ

ځای پف ځای قتل تنف مزدور عسرر ۳رینجر ویجاړ بوپر  سپارپ   بموف

 2020/2/7.  بویوبل ژوبل شو

ګڼ مهامس   مزدور عسرر قتل ۱۲ فپوست  فتح۲شاوسیروټ ک  

 نیول شوي

د کنککدهار والیککت دشککاوسیروټ وسسککوبس  بړونککد د بردو بککالغ پککف 

  پوستو پرب   بریکد تکررسپ شکو ۲د مزدورو عسررو پف    سیسف ک 

تنککف  ۱۲میشککت   بوپرکک  فدوبړپ پوسککت  فتحککد بریککد  پککف  مهککال  

سکف مکزدور   پکف پوسکتوک   مزدور عسرر ځای پف ځای قتکل شکول

بګایز  یوربککټ     ۳ث،یالن    ۳کارمويل ټوپرونف    ۶څخف   دښسن

یککوپ غټککف مخککابرپ   یککو دسککپو م  دوربککین بوګککڼ نککورمهامس 

 2020/2/8ول. دمجاهدینوال  تف ورغ
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 خاکریز ک  یوګوډبګر عسرر ووژل شو

یت د خاکریز وسسوبس  بړوند د بروغ پف سیسف ک  یکوتن دکندهار وال

ددربزکو  پف مټ وویشتل شو بوځای پکف ځکای ووژل   مزدور عسرر

 2020/2/8.شو

 دګوډبګیانو شوبوف وویشتل شوپ  میوندک 

دکندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړونکد د کالنری ک  پکف سکیسف 

چک    د ربکټ پف مټ وویشکتل شکوپ   ک  دمزدورو عسررو شوبوف

. ګوډبګیانوتککف مککرګ ژوبوککف وبوښککتف ناسککتوویجککاړپ بوپرکک   پککورپ

2020/2/8 

 شاوسیروټ ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

دکنکدهار والیکت د شکاوسیروټ وسسککوبس  بړونکد د بادغرسکې پککف 

یوتن ګکوډبګر عسکرر دسیکزر   سیسف ک  دمزدور دښسن دقربرګاپ

 2020/2/8. پف مټ وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 کندهار ښار ک  یومهم ګوډبګر )څارن محذ بسوف   وویشتل شو

د   حکککوزې ۶بړونکککد د   د کنکککدهار والیکککت دمرککککز کندهارښکککار

 پف سیسف   پالنو

) محکذ بسوکف   دګوډبګ  بدبرې پف محرسف ک  دوهکم څکارن  ک 

 2020/2/8. دمجاهدینو د غو ر  بریدپف تر  ک  وویشتل شو   

ګوډبګ  عسررو تف مرګ ژوبوف  ۸رینجر ویجاړ   کندهار ښار ک 

 وبوښتف

د کنککدهار والیککت دمرکککز کنککدهار ښککار بړونککد د څوبرسسککس  

تککف څیرمککف دګککوډبګ  بدبرې د   بړونککد د سککیامنو پوککف  حککوزې

دچاودين سکف بموکف   وشوپچاودنف   پف رینجر موټر  ځانګ ي قهع 

.  مزدور عسرر م ه بوژوبل شکول  تنف ۸رینجر ویجاړ بوپر  سپارپ 

2020/2/8 

 میوندک  یو مزدور عسرر ووژل شو

دمیوند وسسوبس  بړوند د رسپ بغکل پکف سکیسف    والیت  د کندهار

دسیکزر پکف مکټ   دالري دپوست  یوتن مزدور عسکرر  بج  ۸  ک 

 2020/2/9. وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 شاوسیروټ ک  یو مزدور عسرر قتل بویوبل ژوبل شو

یروټ وسسکوبس  بړونکد د رسپ سکخر پکف د کندهار والیت د شکاوس

سیسف ک  دویشتونر  ماین پف چاودنکف کک  یکوتن مکزدور عسکرر 

 2020/2/10.  ځای پف ځای قتل بویوبل ژوبل شو

 تنف ګوډبګ  عسرر وژل شوي ۵میوندپف  الپېښوک  

والیککت د میونککد وسسککوبس  بړونککد د بنککد تیسککور د   د کنککدهار

دسیکزري وسکوو پکف مکټ   تنف مزدور عسکرر۲پف سیسف ک   خ بنو 

پکف سک   والړ تکال    پکف یکادپ سکیسف کک   هسدبربز  ووژل شول

  مزدور عسکرر دسیکزري وسکوو پکف مکټ ووژل شکول  تنف ۲کونر  

دخ بنو دپوست  یوتن مزدور عسرر د دربزکو  پف مټ دغف  ربز  

 2020/2/10.  ووژل شو

 مزدور عسرر وژل شوي ۳نې  ک  

د    پکف سکیسف کک   الډو  بړونکد ددکندهار والیکت دنکې  وسسکوبس  

  تنکف ګکوډبګ  عسکرر ځکای پکف ځکای ووژل شکول ۲بریدپف تر  کک  

دالډو دپوست  یوتن عسرر   هسدبربز دیادي وسسوبس  مرکز تف څیرمف

 2020/2/10.  دسیزر پف مټ ووژل شو

 شوبوف ویجاړپ سپارپ عسرر پر  ووژل شول  برغندبر ک 

بړونککد دسیاسککنګ درې پککف دکنککدهار والیککت د برغنککدبر وسسککوبس  

دچکاودين    سیسف ک  دمزدورو عسررو پف شوبوف چاودنف تررسپ شوپ

سف بموف شوبوف ویجاړه بوپر  سپارپ ټول ګوډبګ  عسرر ځای پف ځکای 

 2020/2/11. ووژل شول

 یو مزدور عسرر دسیزر پف مټ ووژل شو  میوندک 

پکف سکیسف   دکندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند د رسپ بغل

ک  دالري دپوست  یوتن مزدور عسرر دسیزر پف مکټ وویشکتل 

 2020/2/11. شو بوځای پف ځای ووژل شو

 مزدور عسرر ووژل شول ۳معرو  ک  

دسیزري وسوو پف مټ    پف مرکز  دکندهار والیت د معرو  وسسوبس 

تنف ګوډبګ  عسرر ځای پف ځکای   ۳برید تررسپ شو چ  پف مهال ی  

 2020/2/11. ووژل شول

کالشینروفونف ی  دمجاهدینو ال  تف ۲  مزدور عسرر قتل ۳پنجوبی  ک  

 ورغيل

منځ   بومها رینو  پنجوبیر وسسوبس  دسالوبس دکندهار والیت د

سککیسف ککک   دمزدوروعسککررو پرپوسککتف وسککووبل بریککد تککررسپ 

تنکف عسکرر ووژل شکول  ۳ دبرید پایوف ک  پوستف فتحف شوپ   شو

کالشکنروفونف هکم پکف ال   ۲ نوتکفنوری  پف تیښکتف والړل مجاهدی

هسککدبربز دیککادي وسسککوبس  دګرنککدي پککف سککیسف ککک    ورغوککل

تنو عسررو وسووبل برید تررسپ شو پف پایوکف  ۲ پرموټرسایرل سپرو

 2020/2/11. ک  دوبړه عسرر ووژل شول

 ګوډبګ  عسررو تف مرګ ژوبوف وبوښتف ۲معرو  ک  

وسووبل بریکدتررسپ   پف مرکز  دکندهار والیت دمعرو  وسسوبس 

تنکف ګکوډبګ  عسکررو تکف مکرګ ژوبوکف  ۲شو چ  پف پایوف ک  یک  

 2020/2/13. وبوښتف

 مزدور عسرر ووژل شول ۳شاوسیروټ ک  
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دشکاوسیروټ وسسکوبس  بړونکد د رسپ سکخر پکف   د کندهار والیت

یزري وسوو پف عسرر دس  تنف ګوډبګ  ۳سیسف ک  دمزدوري بردو 

 2020/2/13مټ وویشتل شول بو ځای پف ځای ووژل شول

 عسرر ویشتل شوي ۲میوندک  یوپ شوبوف دربکټ بو

پف سیسف کک    د کندهار والیت دمیوند وسسوبس  بړوند د  وګرم

دپوسککت  یککوتن ګککوډبګر عسککرر دسیککزر پککف مککټ ووژل شککو   

دربکککټ پککف   دګوډبګیککانو یککوپ شککوبوف  پککف سککیسف ککک  وروسککتف 

وویشککتل شککوپ پککف بشککپ ه توګککف ویجککاړه بوپرکک  سککپارپ   ټمکک

هسککدبربز دیککادي وسسککوبس    ګوډبګیانوتککف مککرګ ژوبوککف وبوښککتف

دکالښککامیر د بسککودې پککف سککیسف ککک  یککوتن ګککوډبګر عسککرر 

. ددربزکککو  پککف مککټ وویشککتل شککو بوځککای پککف ځککای ووژل شککو

020/2/13 

 پنجوبی  ک  یومزدور عسرر ووژل شو

دوآر پککف سککیسف   پنجککوبی  وسسککوبس  بړونککد دوالیککت د   دکنککدهار

یوتن مزدور عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شکو بوځکای پکف ځکای   ک 

 2020/2/13. ووژل شو

 برغندبر ک  چاودين یوګوډبګر عسرر ووژل

بړوند د سیاسنګ درې پکف   دکندهار والیت د برغندبر وسسوبس 

  چاودنکف تکررسپ شکوپ   عسکررو وسیسف ک  دمزدور دښسن پف پوي

. یوتن ګوډبګر عسرر ځای پکف ځکای ووژل شکو  دچاودين سف بموف

2020/2/15 

 مټ ووژل شول  مزدور عسرر دسیزر پف ۳شاوسیروټ ک  

د کندهار والیت دشاوسیروټ وسسوبس  بړوند د تناوچ  پف سکیسف 

تنف عسرر دسیزري وسوو پکف مکټ  ۳ک  دمزدور دښسن دقربرګاپ 

 وویشتل شول 

 2020/2/15.  بوځای پف ځای ووژل شول

 برغستا ک  دګوډبګیانو یوپ شوبوف وسوځول شوپ

پککف   دکنککدهار والیککت دبرغسککتان وسسککوبس  بړونککد د خشککک رود

دهغکف مکزدورو عسکررو شکوبوف چک  ګوډبګیکان تکرې   سیسف کک 

 2020/2/15.  وتښتیدل دمجاهدینو سف سوري وسوځول شوپ

 مزدور عسرر دسیزري وسوو پف مټ وژل شوي ۵شاوسیروټ ک  

پف سیسف   دشاوسیروټ وسسوبس  بړوند د تناوچ   کندهار والیتد 

دسیکزري   تنکف ګکوډبګ  عسکرر ۳دسکپین تعسیکر د قربرګکاپ   ک 

  وویشککتل شککول بوځککای پککف ځککای ووژل شککول  وسککوو پککف مککټ

دیکککادي وسسکککوبس  بړونکککد درسپ سکککخر پکککف سکککیسف   هسکککدبربز

تنف ګوډبګ  عسرر دسیزري وسوو پف مټ ځای پکف ۲دپوست    ک 

 2020/2/16. ووژل شول ځای

مزدور عسرر پر  قتل  ۸یوپ شوبوف بو رینجر موټر ویجاړ   شاوسیروټ ک 

 شول

دکنککدهار والیککت د شککاوسیروټ وسسککوبس  بړونککد د بردو بککالغ پککف 

چکاودين تکررسپ  درن    دمزدوري بردو پف هغف عسررو  سیسف ک 

یکوپ شکوبوف بویکو   دچکاودنو سکف بموکف  ربووتلچ  سیس  تف   شوي

تنف مزدور عسرر ځای پف ځای  ۸رینجر موټر ویجاړ بوپر  سپارپ 

 2020/2/16.  ووژل شول

 ګوډبګ  عسرر وژل شوي ۲میوندک  

بړونککد   دکنککدهار والیککت د میونککد وسسککوبس  بړونککد د بنککد تیسککور

دسیزر پف مټ وویشتل   درنګریزبنو پف سیسف ک  یوتن ګوډبګر عسرر

هسکدبربز دیکادي وسسکوبس  بړونکد د   بو ځای پف ځکای ووژل شکو شو

دمکاین   دخاورو دپوست  یوتن مزدور عسکرر  کالشامیر پف سیسف ک 

 2020/2/16.پف چاودنف ک  ووژل شو

 خاکریزک  یو مزدور عسرر وژل شوی

دکندهار والیت د خاکریز وسوبس  بړوند د رشغ  پف سکیسف کک  

دچاودين سکف بموکف   چاودنف وشوپ  عسررو ودمزدور دښسن پف پوي

پکف یکادپ   هسکدبربز  یوتن مزدور عسرر ځکای پکف ځکای ووژل شکو

پف پيل عسررو دترتیر  ماین پف مکټ   دمزدور دښسن  سیسف ک 

 وبوښکتف پف چاودنف ک  دښسن تف مرګ ژوبوف  چاودنف تررسپ شوپ 

 2020/2/16ې.  خوکرپ شسېرپ ی  نف دپ ترالسف شو 

 مزدور عسرر وژل شوي ۳وک  میوند الپېښ

دمیوند وسسوبس  بړونکد س مکانو دپوسکت  یکوتن   د کندهار والیت

  عسرر دسیکزر پکف مکټ وویشکتل شکو بوځکای پکف ځکای ووژل شکو

د بیبانکک پکف سکیسف   هسدبربز دیادي وسسوبس  بړوند دبند تیسور

ګکوډبګ  عسکرر ووژل  ۲دویشتونر  مکاین پکف چاودنکف کک    ک 

 2020/2/16. شول

دګوډبګ  عسررو د برم  ماشین بو سوسر مجاهدینو   شاوسیرو ک 

 ربوړل

بړونککد د شککا وی پککف   والیککت د شککاوسیروټ وسسککوبس   دکنککدهار

 سیسف ک  

 ۲د برمک  یکو ماشکین ) سسسکېرب   بو   دمزدورو عسررو د پوست 

 شسيس 

 2020/2/16.  تر خپل مرکز پوري ربورسول  مجاهدینو  هیندبري

قومندبن قتل ساتونرر ی  ژوبل  معاون  بګربوسد  ک  مهم ګوډ

 شو

بړوند د نوي کيل پکف   دکندهار والیت د سپني بوسد  وسسوبس   

د معکککککرو  دکنکککککډ    دګکککککوډبګ  بدبرې  شکککککهیدبازبرک 
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معاون قومنکدبن )محسکد امل  دمجاهکدینو دغو رک    ګوډبګر

.  برید پف تر  ک  ځای پف ځای قتکل بویوسکاتونرر یک  ژوبکل شکو

2020/2/19 

 بفرس سف ساتونر  رسپ ووژل شو  ډنډک  یوګوډبګر

د کندهار والیت دډنکډ وسسکوبس  بړونکد د یکخ ککاریز دسکاسوخان 

دګوډبګ  بدبرې یوتن مزدور بفرسک)  کامل    پف سیسف ک    چسن

سف خپل ساتونر  رسپ دمجاهدینو دغو ر  بریدپف تر  ک  ځای 

 2020/2/16.  پف ځای ووژل شو

 ووژل شو  رربرغندبر ک  یو مزدور عس

 دکندهار والیت د برغندبر وسسوبس  بړونکد د دبمکاين پکف سکیسف کک  

یوتن ګوډبګر عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځکای پکف ځکای ووژل 

 2020/2/18.شو

  مزدور عسرر وژل شوي  ۲شاوسیروټ ک  

پکف   دکندهار والیکت د شکاوسیروټ وسسکوبس  بړونکد د رسپ سکخر

دسیزر پف مټ وویشکتل شکو بوځکای   سیسف ک  یوتن مزدرو عسرر

دکوندالنو پف سکیسف   هسدبربز دیادي وسسوبس   پف ځای ووژل شو

 2020/2/18.  یوتن ګوډبګر عسرر دسیزر پف مټ ووژل شو  ک 

 میوندک  یو عسرر سف کالشینرو  رسپ مجاهدینوتف تسویم شو

بړوند د رسپ بغل پف سکیسف   دکندهار والیت د میوند وسسوبس 

د حسیککد   پوسککت  یککوتن عسککرر ) سککسیع بسوککفککک  دالري د

زوی دکندهارښککککار بوسککککیدونرر  دح،ائ،وپککککف در    بسوککککف

نومکوړي سکف   کوسورسپ دبسالم  بمارس مجاهدینوتف تسویم شو

ربورسکول.  ځان رسپ یوکالشینرو  بوچانټکف هکم ترمجاهکدینو 

2020/2/18 

 وژل شوي تنف ګوډبګ  عسرر  ۴معرو  ک  

تنککف ګککوډبګ   ۲وسسککوبس  بړونککد دمرکککز دکنککدهار والیککت د معککرو  

  وویشتل شول بوځای پکف ځکای ووژل شکول  ددربزکو  پف مټ  عسرر

دسیکزري وسکوو پکف مکټ   تنف نکور مکزدور عسکرر۲دیاد مرکز   هسدبربز

 2020/2/18. ووژل شول

 مزدور عسرر پر  م پ بوژوبل شول۲شاوسیروټ ک  موټر ویجاړ 

وند د کسپن  پکف سکیسف کک  دکندهار والیت د شاوسیروټ وسسوبس  بړ 

دبریکد پکف پایوکف   وسووبل بریدتررسپ شو  دمزدورو عسررو پف پوډر موټر

. تنف ګوډبګ  عسرر مک ه بوژوبکل شکول ۲موټر ویجاړ بوپر  سپارپ   ک 

2020/2/18 

 دماین ښرارشو  دبمان ک  دیرغوګرو زغروبل ټانګ

بړوند دعویزو پف سکیسف کک    والیت د دبمان وسسوبس   د کندهار

 دیرغوګرو 

دچاودين سف بموف ټانګ پکف بشکپ ه چاودنف وشوپ   پف زغروبل ټانګ 

.  توګککف ویجککاړ بوپرکک  سککپارپ یرغوګککرو تککف مککرګ ژوبوککف وبوښککتف

2020/2/18 

 ښارک  دګوډبګ  بدبرې کارمند ووژل شو

دپنځس  حوزې بړوند د تیکل   دکندهار والیت دمرکز کندهارښار

یوکارمنکد   د نکاي  بدبرې  پف سیسف ک  ګوډبګ  بدبرې  فرو 

. )رحست بسوف   دغو ر  بریدپف تر  ک  ځای پف ځکای ووژل شکو

2020/2/18 

 مهم کارمندبن وویشتل شول۲کندهارښارک  دګوډبګ  بدبرې 

د دوهسکک  حککوزې بړونککد   دکنککدهار والیککت دمرکککز کندهارښککار

د مال ککاحذ پککف رسبی ککک     پککف سککیسف ککک   دمرشککق  سېيسکک

مهم کارمندبن دمجاهدینو دغو رک   ۲دمیشتو ګوډبګ  عسررو 

.  بریدپف تر  ک  وویشتل شکول چک  یکو یک  قتکل بوبکل ژوبکل شکو

2020/2/21 

 هوسند
 ګرشک ک  یوګوډبګر قتل بویوبل ژوبل موټر ی  تخریذ شو

پف د هوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د حا   خان دکور 

دمزدورو پوسیسو پف سوکسل موټر   سیسف ک  د بمنیف قومندبن 

یو   موټر تخریذ  دبرید پف پایوف ک   غو ر  برید تررسپ شو

ګوډبګر پوسیو تل بودګوډبګ  بدبرې یوتن ظاح هسرار 

 2020/2/1. عبدبس،ادربادیزی سخت ژوبل شو

 ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف وبوښتف  تنف۴نادعيل ک  

بوو ګکل    دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د مکاتر  ددښکت

هغکف مکزدورو عسکررو   پوسیسکو بوسکنګوري پف بغابازبر پف سیسوک   

  بربریانو  بریدونف تررسپ شول چ  سکیسوتف سکف خپوکو پوسکتو ربووتکل

تنکف نکور ۲ګوډبګیکان وویشکتل شکول بو ۲ددښسن   دبریدونو پف مهال

دښکسن پکف   ک  ځای پف ځکای ووژل شکولدترتیر  ماین پف چاودنف 

بویوفوکډر بویکو  وسکوځاوپسیسف ک  دمورک  خورکو یکو رسبچکف مکوټر 

 2020/2/2ښتول. وتموټرسایرل ی  

 وبشیرک  دګوډبګیانو کامزموټر دماین ښرارشو

دهوسند والیت د وبشکیر وسسکوبس  بړونکد د سنګکر پکف سکیسف کک  

دچاودين سف بموکف   دمزدوري بردوپر کامزموټر چاودنف تررسپ شوپ

. ګوډبګیانوتککف مککرګ ژوبوککف وبوښککتف ناسککتومککوټر ویجککاړ بوپرکک  

2020/2/2 

 کویوبل شهیدبن ک ل ۲ګرشک ک  ددښسن ډرون 
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دهوسنککد والیککت دګرشککک وسسککوبس  بړونککد د ښککورک  پککف سککیسف 

 تنف مورک  وګک ي شکهیدبن کک ل . ۲دیرغوګرو ډرون بسوتر     ک 

2020/2/2 

 بندیان یوماشوم زخس  ک ی  کویوبل ۲ګرشک ک  ګډ دښسن 

پکف   دپایګکاؤ  وسسوبس  بړونکد د ښکورک   دهوسند والیت دګرشک

دبسوترو   یرغوګرو دخپوو ګوډبګیانو پف موتیا بمریرای    سیسف ک 

  وروسکتف  سکیس   تکف  دمور  خوروپر کورونو چاپف ووهوف  پف مټ

مجاهدین ورسېدل بو پف  دښسن  ی   بریدونف  وکک ل  د بریکدونو 

پف مهال  دښسن تف توفاس  وبوښتل  بو د توفاتو پف  سیکدسو رسپ یک   

تنف کویکوبل  ۲سف  سیس   پښ   سپر   ک ې  دښسن سف  ځان  رسپ  

چک  سکف پف  یادپ  سیسف  دښکسن  ببکار  وکک   وروستف هم  بوتول  

 2020/2/2شو. موف ی  یو ماشوم زخس  ب

 مزدور سنګوریان بویوګوډبګر عسرر ووژل شول ۲نادعيل ک  

بړونککد د بیوککري پوککف بو   د هوسنککد والیککت د نککادعيل وسسککوبس 

تنککف سککنګوریان بویککو ۲پککف سککیسوک  دمککزدوري بدبرې   پارچککاوې

عسرر دسیزري وسوو پف مټ وویشتل شول بوځکای پکف ځکای ووژل 

 2020/2/2. شول

 یو کامز موټر ویجاړ شو  ناوپ ک 

دهوسنککد والیککت د نککاوې وسسککوبس  بړونککد د  رنککامو پککف سککیسف 

دچکاودين   چاودنف تررسپ شکوپ  کامز موټر پفدمزدوري بردو   ک 

ګوډبګیانوتککف مککرګ ژوبوککف   ناسککتومککوټر ویجککاړ بوپرکک    سککف بموککف

 2020/2/2. وبوښتف

زدور عسرر ویشتل م ۴بدعيل ک  دمزدور دښسن یورضبت  ټانګ ویجاړ ن

 شوي

ددښت بو ګل بغا   د هوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د ماتر 

هغکف   انو بوسکنګوري و  پوسیسک وعسکرر  وګوډبګيکپف  بازبر پف سیسوک  

  د بریکدونو  پکف  ربووتکل مهال  بریدونف  وشول  چ  پکف  ټکانرونو کک  

مخکامخ مزدور عسرر پکف  ۴بو   ددښسن یورضبت  ټانګ ویجاړمهال  

دښککسن پککف سککیسف ککک  دمورکک  خورککو   بریککدونوک  وویشککتل شککول

بو سف سکیس  نکف پکف تېښکتف   ون ولکورونف دبوډوزرو پف مټ   سسګونف

 2020/2/3و. ک  یوتن مجاهد زخس  ش  پف پېښفوالړل  

 مزدور عسرر دسیزري وسوو پف مټ ویشتل شوي ۳نادعيل ک  

د هوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د چاپ بنجیکر دپوس کک 

تنککف ګککوډبګ  عسککرر  ۳بردو دپوسککتو   پککف سککیسف ککک  دمککزدوري

 2020/2/3. دسیزري وسوو پف مټ وویشتل شول

 مار ف ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو

مرکککز   دهوسنککد والیککت دمککار   وسسککوبس  دبمنیککف قومنککدبن 

دپوسککککت  یککککوتن ګککککوډبګر دمککککزدوري بردو   څیرمککککف  تککککف

 2020/2/3.  ددربزکو  پف مټ وویشتل شو بوژوبل شو  عسرر

 مزدور سنګوریان وویشتل شول ۲هوسند:مار ف ک  

د هوسند والیت د مار   وسسوبس  بړوند د تکریخ نکاور پکف سکیسف 

 دمزدورو   ک 

سنګوري بربریانو پف پوستف دسیزري وسوو پف مټ برید تررسپ شکو 

 چ  پف 

 2020/2/3. تنف سنګوریان وویشتل شول ۲ی  پایوف ک  

ګوډبګ  عسرر قتل مهامس ی  ونیول  ۵نهررسبج ک  پوستف فتح 

 شول

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړونکد دنهکررسبج دیخ کال پکف 

 فدمککزدوري بردوپکک  کنککدهار تککف پرغزیککديل سکک    سککیسف ککک 

دبریکدونو پکف   دسپرو بودرنو وسکوو بریدونکف تکررسپ شکول  پوستف

تنککف  ۵بوپرکک  میشککت  فپوسککتف پککف ټککوسیزپ توګککف فتحکک پایوککف ککک  

هسککدبربز ددښککسن   ځککای پککف ځککای قتککل شککول  ګککوډبګ  عسککرر

ث،کککیالن   یکککو بګکککایز   یکککو ککککارمويل ټوپکککک بونکککور مهکککامس   ۳

 2020/2/3ل. دمجاهدینوال  تف ورغو

 مزدور عسرر ووژل ۳سنګین ک  چاودين 

وسسوبس  بړونکد د تعسیربنکو پکف سکیسف   د هوسند والیت د سنګین

پف ملک ي نظکام   قول بردو ددوهس  سوب ۲۱۵ک  دمزدوري بردو د 

دچاودين   عسررو چاودنف تررسپ شوپ وګوډبګي وپف پوي  قربول ک 

 2020/2/3.  تنف مزدور عسرر ځای پف ځای ووژل شول ۳سف بموف 

   عسرر وژل شويتنف ګوډبګ۹نادعيل پف  الپېښوک  

د هوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړونکد د هزبرګکانو دپارچکاوې پکف 

  سیسف ک  یوتن مزدور عسرر وویشتل شو بوځای پف ځکای ووژل شکو

دمککزدورو عسککررو   دهزبرګککانو دپارچککاوې پککف سککیسف ککک   هسککدبربز

بو دهسدي وسسوبس  د چکاپ    وویشتل شول  تنف پیرپ دبربن۲دپوست  

پف مزدورو عسررو دترتیر  ماین چاودنف تررسپ   بنجیر پف سیسف ک 

  تنف ګوډبګ  عسرر ځای پف ځکای قتکل شکول ۶ی    شوپ چ  سف بموف

بوکف چاودنکف هکم تکررسپ شکوپ   یکوپ  وروستف پف سیسف ک  پف دښکسن

 2020/2/3وبوښتف. هم  نورپ مرګ ژوبوف  دښسن تف پر   چ 

 مزدور عسرر ووژل شول ۲ګرشک ک  

دهوسنککد والیککت دګرشککک وسسککوبس  بړونککد د سککیدبنو پککف سککیسف ککک  

بریدپف تر  ک  ځکای پکف  وسووبل تنف ګوډبګ  عسرر د ۲ دمزوري بردو

 2020/2/4.ځای ووژل شول
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ماشومان  ۲عسرر ویشتل شوي  دښسن  ۷هوسند:نادعيل ک  یوپ شوبوف بو 

 ویشتيل

بو ګل   دنادعيل وسسوبس  بړوند د ماتر  ددښت  دهوسند والیت

هغو  ګوډبګیو عسررو  پوسیسو بو  بربریکانو بغا بازبر پف سیسو ک  

دبریکدونو پکف مهکال   خپوکو پوسکتو ربووتکل بریدونف  وشکول  چک  

 ناسککتوددښککسن یککوپ شککوبوف دربکککټ پککف مککټ ویجککاړه بوپرکک  

ف پک  تنف نور ګوډبګیان ۷هسدبربز  ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف وبوښتف

دمور  خورو  سف سیس   دښسن   مخامخ بریدونوک  وویشتل شول

 تنف ماشومان ی  پف ډزو زخسیان ۲بو  یووړلموټرسایرل  ۲

 2020/2/4ل. تنف مجاهدین زخسیان شو ۲پف پېښف ک  ک ل  

ژوبل یوپ شوبوف ی  ویجاړپ ۳ګوډبګ  پوسیو قتل۲نادعيل ک  پف پوستف برید 

 شوپ

والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د زرغون کيل پف سیسف کک   دهوسند

تنکف  ۲دبرید پف پایوف ک    بریدتررسپ شو   دمزدورو پوسسیو پف پوستف

بویکوپ شکوبوف یک    تنف نور ژوبکل ۳ګوډبګ  پوسیو ځای پف ځای قتل 

 2020/2/4. ویجاړه شوپ

 مزدور عسرر وویشتل شول۲هوسند:ګرشک ک  

دهوسنکککد والیکککت دګرشکککک وسسکککوبس  بړونکککد د سکککیدبنو پکککف 

تنکککف ګکککوډبګ  ۲دمکککزدوري بردو دپکککيل ګزمککک    کککک   سکککیسف

 2020/1/4.  دمجاهدینو دکسین پف بریدک  وویشتل شول  عسرر

 نهررسبج ک  دګوډبګیانو شوبوف وویشتل شوپ

وسسکوبس  بړونکد د بیرونکګ پکف سکیسف   دهوسند والیت د ګرشکک

یککوپ   دمککزدورو پوسیسککو   تککف پرغزیککديل سکک    سښککررګاپ  ککک 

ګوډبګیانوتف مکرګ ناسکتو مټ ویجکاړه بوپرک    د ربکټ پف  شوبوف

 2020/2/4.  ژوبوف وبوښتف

 مزدور عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک  

ري پوکف بو پارچکاوې دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د بېو

دسیکزري   تنکف پیکردبربن۲دمزدورو عسررو دپوسکتو   پف سیسوک  

 2020/2/4. وسوو پف مټ وویشتل شول

ګرشک ک  یرغوګرو دډرون پف مټ یوکویوبل شهید پالر ی  ورزخس  

 ک 

پف سکیسف   ددښت  دګرشک وسسوبس  بړوند د قوعف ګز  دهوسند والیت

  وكکپکف موټرسکایرل ببکار   دیرغوګرو ډرون بسوتر  دمور  خورکو  ک 

سکخت   پف پایوف ک  ی  یوتن کویوبل ځای پف ځای شهید بوپالر ی   چ 

 2020/2/4 ژوبل شو .

 یو مزدور عسرر ووژل شو  مار ف ک 

وبس  بړونکد بمنیکف قومنکدبن  تکف دهوسند والیکت د مکار   وسسک

ګوډبګر عسرر ددربزکو    دمزدوري بردو دپوست  یوتن  څیرمف

 2020/2/4. پف مټ وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 تنف مزدورسنګوري بربریان وویشتل شول ۳ناوپ ک  

دهوسند والیت د نکاوې وسسکوبس  بړونکد د ټانګکانو دګکودر پکف 

مککککزدور سککککنګوري   تنککککف۳سککککیسف ککککک  پککککف  الپېښککککوک  

 2020/2/5. ددربزکوفونو پف مټ وویشتل شول  بربریان

سنګین ک  ددښسن ډرون یوځوبن بویو سپین  یری کویوبل شهیدبن 

 ک ل

دهوسند والیکت دسکنګین وسسکوبس  بړونکد د رسپ بنکد پکف سکیسف 

دمورککک  خورکککوپر   دبمریرکککای  یرغوګکککرو ډرون بسکککوتر   کککک  

موټرسایرل وسوځول شو بو یکوتن  چ  سف بموف ی    وكموټرسایرل برید 

بویوتن ځوبن عبدبسسالم دحا   محسد زوی ځای   سپني  یری کویوبل

 2020/2/5پف ځای شهیدبن شول . 

 مزدور عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک  

دهوسنککد والیککت دنککادعيل وسسککوبس  بړونککد د ژړپوککف پککف سککیسف ککک  

دسیککزري وسککوو پککف مککټ   تنککف پیککرپ دبربن۲دمککزدوري بردو دپوسککت  

 2020/2/5. وویشتل شول

 مزدور عسررپر  ووژل شول ۲نادعيل ک  شوبوف ویجاړپ 

د هوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د چکاپ بنجیکر دپوس کک 

  چاودنککف تککررسپ شککوپ  پککف سککیسف ککک  دمککزدوري بردو پککف شککوبوف

عسکررو تکف  ناسکتو ب ک ودچاودين سف بموف شوبوف ویجاړه بوپرک  

 2020/2/5.  مرګ ژوبوف وبوښتف

 م پ بوژوبل شول  تنف ګوډبګ  پوسیو ۸نادعيل ک  

د هوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د زرغون کيل پکف سکیسف 

پف هغکف مکزدورو پوسیسکو چک  پکف یوځکای کک  رسپ ناسکت ؤ   ک 

دال  بونو برید تررسپ شو چ  پکف   دچریر  مجاهدینوسف سوري

هسکدبربز پکف   تنف ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف وبوښکتف ۶  پایوف ک  ی

تنف نورګوډبګ  عسکرر د  بریدپکف تکر  کک  ځکای پکف ۲سیسف ک  

 2020/2/5. ځای ووژل شول

 دماین ښرارشوپ  ګرشک ک  دګوډبګیانو شوبوف

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د سپني مسجد پف سیسف 

دچکاودين سکف بموکف   وشکوپک  دمزدورو پوسیسو پف شوبوف چاودنف 

شوبوف ویجاړه بوپر  سپارپ ټکول ګکوډبګ  پکوسیو ځکای پکف ځکای 

 2020/2/5.  ووژل شول

 کویوبل ی  بندیان ک ي دي۲ديشوک  ګډ دښسن ګڼ کورونف تال  ک ي 
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بړونکد د ربکاپ پکف سکیسف کک    وسسکوبس   دهوسند والیت ددیشکو

مکټ  دخپوکو ګوډبګیکانو پکف موتیکا دبسوتروپکف  بمریرای  یرغوګکرو

   لتکال  کک    دښکسن ګکڼ کورونکف  دچاپ  پف مهال  چاپف ووهوف

یکووړل.  تنف کویوبل یک  سکف ځکان رسپ ۲بو  وځورولمور  خوک ی  

2020/2/5 

 مرکز سښررګاپ ک  یومزدور پوسیو وویشتل شو

دهوسند والیت دمرککز سښکررګاپ بړونکد د خوشکک آ  پکف سکیسف کک  

دسیکزر پکف مکټ وویشکتل شکو دمزدورو پوسیسو دپوست  یوتن پیکرپ دبر 

 2020/2/6. بوژوبل شو

 ګوډبګ  عسرر م پ بوژوبل شول ۴نهررسبج ک  

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د نهررسبج دپوهنتون پکف 

د بریکد پکف    برید تررسپ شکو   سیسف ک  دمزدوري بردو پف پوستف

مکزدور عسکرر مک ه بوژوبکل  ۴دپوسکت  ټاورونکف تخریکذ بو مهال 

 2020/2/6.  شول

 تنر  ځوبنان شهیدبن ک ل۲بسوتر    دیشو ک  ډرون

دیشکو وسسکوبس  بړونکد د ربکاپ پکف سکیسف کک    دهوسند والیت د

ډبډسکککککن   دمورککککک  خورکککککوپر  دیرغوګکککککرو ډرون بسکککککوتر 

تنکف ۲بو پرک  سکپارپ   ځېدر وسکو ببارک چ  سف بموف ی  موټ  موټر

تنر  ځوبنان ) منصور بو عکار   ځکای پکف ځکای شکهیدبن شکول . 

2020/2/6 

تنف کویوبل ی  پر  شهیدبن  ۱۰موټر سوځويل بو۲دیشوک  ددښسن ډرون بسوترو 

 ک ي

درباپ پف سیسف کک  دیرغوګکرو   دهوسند والیت د دیشو وسسوبس 

چک   وکک ل موټرو بانکدي بریدونکف  ۲ډرون بسوترو دمور  خوروپر 

 ۱۰بوپرک  سکپارپ  سکوځېدلو پف پایوف ک  ی  موټر پف بشپ ه توګکف 

 2020/2/7ل. تنف کویوبل ځای پف ځای شهیدبن شو 

 تنف بندیان ک ي۴نور کویوبل شهیدبن بو  ۲دېشوک  ګډ دښسن 

دهوسند والیکت ددیشکو وسسکوبس  بړونکد د ربکاپ پکف سکیسف کک  

خورککو  دیرغوګککرو بوګوډبګیککانو سککف سککوري دبسوتروپککف مککټ دمورکک 

تنکف کویکوبل پکف ډېکرپ بک  ۲پرکورونو چاپف ووهوف چ  پف مهال ی  

تنکف نکور  ۴هسدبربز ی  دتوکو پکف مهکال   رحس  رسپ شهیدبن ک ل

 2020/2/7یووړل. کویوبل سف ځان رسپ 

 نهررسبج ک  دګوډبګ  پوسیو پف ډزو یو کویوبل زخس  شوی

 دهوسند والیکت دګرشکک وسسکوبس  بړونکد دنهکررسبج د ګومبتکو پکف

پف ډزو بانکدي   یوتن مور  س ی  سیسف ک  دمزدوروپوسیسو سف سوري

 2020/27و. زخس  ش

 مار ف ک  دیرغوګرو ډرون یوسپین  یری بزګر زخس  ک 

دهوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د عبادبسوکف قوکف پکف سکیسف 

زخس    ک  بمریرای  یرغوګرو د ډرون پف مټ یوتن سپني  یری بزګر

 2020/2/7ک  . 

ګوډبګ  پوسیسو تف مرګ ژوبوف ۴پف پوستف برید   هررسبج ک ن

 وبوښتف

دهوسنککد والیککت د ګرشککک وسسککوبس  بړونککد دګومبتککو پککف سککیسف 

بریدتررسپ شو چ  پف پایوکف کک     دمزدورو پوسیو پف پوستف  ک 

 2020/2/7.  تنف ګوډبګ  پوسیسوتف مرګ ژوبوف وبوښتف ۴ی  

 مار ف ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

دهوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د بمنیف قومندبن  مرککز 

یوتن مزدور عسکرر ددربزککو  پکف مکټ وویشکتل شکو   تف څیرمف

 2020/2/7. بوځای پف ځای ووژل شو

 ناوپ ک  یومزدور عسرر وویشتل شو

بړوند د کنډ  چهکار پکف سکیسف   دهوسند والیت دناوې وسسوبس 

ددربزککو  پکف   دبر عسکررک  دمزدوري بردو دپوست  یکو پیکرپ 

 2020/2/7. مټ وویشتل شو بوژوبل شو

 ګرشک پف  الپېښوک  یوپوسیو بویومشهور بربرر وژل شوي

پکف   دترکو دشکېو   پف بازبرک   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس 

دمجاهککدینو   بغا ککان  یککوتن مشککهور وحبکک بربرککر  سککیسف ککک 

  دغو رککک  بریدپکککف تکککر  کککک  ځکککای پکککف ځکککای ووژل شکککو

دیادي وسسوبس  پف بازبرک  دحرست دچو  پکف سکیسف   ربزهسدب

دمجاهدینو دغو ر  برید پکف تکر  کک    یوتن مزدور پوسیو  ک 

 2020/2/7. ځای پف ځای ووژل شو

 کون ماشوم شهیدک  ۱۳ګرشک ک  دیرغوګرو ډرون یو 

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د دپ آدم خان پکف سکیسف 

دبمریرای  یرغوګرو ډرون بسکوتر  یکوتن   بج  11:20 نن غرمف  ک 

 . كکبوځای پف ځکای یک  شکهید وويشت   کون ماشوم ) بحسد  ۱۳

2020/2/7 

 مار ف ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو

دهوسنکد والیککت د مکار   وسسککوبس  بړونکد د غوجیککانو پکف سککیسف ککک  

یوتن عسرر ددربزکو  پف مټ وویشتل شو   دمزدوري برد دپيل ګزم 

 2020/2/7.شو بوژوبل

 نهررسبج ک  دګوډبګیانو شوبوف دماین ښرارشوپ

دګسبتکو پکف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړونکد دنهکررسبج

چک  سکف موکف وشوپ چاودنف   دمزدورو پوسیسو پف شوبوف  سیسف ک 

ګوډبګیککانو تککف مککرګ ژو بوککف   ناسککتوشککوبوف ویجککاړه بوپرکک    یکک 

 2020/2/7.وبوښتف
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 خوک وهيل ټرويل دي  ګډدښسنمرکز سښررګاپ ک  

دمرککز سښکررګاپ بړونکد د خوشکک آ  پکف سکیسف   دهوسندوالیت

دبسوتروپکف مکټ دمورک    یرغوګرو دخپوو ګوډبګیانو پف موتیا  ک 

ګکډ دښکسن ګکڼ   دچکاپ  پکف مهکال  ووهوکفخوروپر کورونو چاپکف 

والړل. بو بیرتکف سکف سکیس   ووهکل خوکک یک  ل کورونف تکال  کک  

2020/2/8 

موټر ی  سوځويل  ۳کویوبل بندیان ۲بونوزبد ترمابین ګډ دښسن  ددګرشک

 دي

ددښکت پکف   دګرشک بونکوزبد وسسکوبسیو ترمکابین دهوسند والیت 

سیسف ک  بمریرای  یرغوګرو دخپوو ګوډبګیانو پکف موتیکا دبسوترکو 

دښکسن ګکڼ کورونکف تکال    دچاپ  پف مهال  پف مټ چاپف ووهوف

 ۳ ې نو دروبزې یک  مکاک کک    دکورو  ووهل  مور  خوک ی   لک  

یککووړل. تنککف کویککوبل یکک  سککف ځککان رسپ ۲بو  وروسککوځولمککوټر یکک  

2020/2/8 

 کویوبل بندیان بوګڼ نور وهيل بوټرويل دي ۳ګرشک ک  ګډ دښسن 

بړونکد د حیکدربباد دتعسیربنکو   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس 

دبمریرککای  یرغوګککرو بودهغککوی دګوډبګیککانو سککف   پککف سککیسف ککک 

دچککاپ  پککف   دمورکک  خورککوپر کورونککو چاپککف ووهککل شککوپ  سککوري

تنککف ۳بو دتوککو پککف مهککال یکک   ووهککل دښککسن ګککڼ کویککوبل   مهککال

 2020/2/8یووړل. سف ځان رسپ   کویوبل

 ګرشک ک  پف ګزمف چاودن  ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف بړويل

پکف سکیسف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د سکپني مسکجد

 ک  دترتیر  

مککککزدور  دچککککاودين سککککف بموککککف   چاودنککککف تککککررسپ شککککوپمککککاین 

ژوبوکف وبوښکتف  خکوکرپ شکسېرپ یک  نکف دپ ترالسکف   مکرګ  تف  دښسن

 2020/2/8ې. شو 

 کویوبل شهیدبن ک ل ۲پف مټ   وبشیرک  یرغوګرو د ډرون

دیرغوګرو   پف سیسف ک   سر  دهوسند والیت دوبشیر وسسوبس  بړوند د

پکف پېښکف   و موټر پکف نښکف شکودمور  خور  سوري د ډرون پف مټ  سف

کویکوبل ځکای پکف ځکای   تنف ۲ک  پف بشپ ه توګف ویجاړ بوپر  سپارپ 

 2020/2/8شهیدبن شول . 

 ۱۶پف موټر بم بریدک  پوستف ویجاړ دقومندبن پف شسول   ګرشک

 مزدورعسرر قتل شول

پکف سکیسف   دهوسند والیت د ګرشک وسسکوبس  بړونکد د پوکف درس

برید تکررسپ   ترتیر  موټر بم  ک   پوستفک  دمزدورو پوسیسو پف 

  د  پوسککتف سککف خککاورو رسپ خککاوري  دچککاودين سککف بموککفشککو  

بو ټول وسکائط بو  مزدور عسرر قتل  ۱۶پف شسول   عزس  قومندبن

 2020/2/8والړل.  ی  سف منځف   مهامس

تنف ګوډبګیانوتف  ۲۳وسائط ویجاړ  ۳نهررسبج ک  دمزدور دښسن 

 مرګ ژوبوف وبوښتف

دګومبتکو     دهوسند والیت دګرشک وسسکوبس  بړونکد د نهکررسبج

  د دښکسن پکف  عسویکاک  قکوپ  بوکوچنیانو پف سیسف ک   سسېټیانو

  د بریدونو پف  مهکال  پکف  دښکسن د مکاینونو بریدونف تررسپ شول

تنککف  ۲۳د بریککدونو بو  چاودنوسککف  بموککف چککاودين  هککم  وشککوې  

ګوډبګیانوتکککف مکککرګ ژوبوکککف وبوښکککتف    یکککورضبت  ټانکککګ  یکککوپ 

تنف مجاهکدین  ۲پف پېښف ک  ړ شول  ویجا بویو کرینک ی    شوبوف

 2020/2/9ورسېدل.  دشهادس سوړم،ام تف 

 ګرمسیرک  یو مزدور بربرر ووژل شو

دهوسند والیت دګرمسیر وسسوبس  بړوند د خرپ کو پف سیسف کک  

د دربزککو    نو دپوست  یکوتن پیکرپ دبردمزدورو سنګوري بربریا

 2020/2/9.  پف مټ وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 تنف ګوډبګیان وویشتل شول ۵نادعيل پف  الپېښوک  

بوسکوی مانکدپ   د هوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د ژړ پوف

پیرپ دبربن دسیکزري وسکوو  ۲پف سیسو ک  دمزدوري بردو دپوستو 

هسککدبربز دبېوککرې پوککف پککف سککیسف ککک    شککول پککف مککټ وویشککتل

تنف پیرپ دبربن دسیزري وسوو پف مکټ  ۳دګوډبګ  پوسیسو دپوستو 

 2020/2/9. وویشتل شول

 عسرر دربزکو  پف مټ وویشتل شول ۲پف  الپېښوک    نادعيل

بړونکد د هزبرګککانو دپارچکاوې پککف   دهوسنکد والیکت دنککادعيل وسسکوبس 

ددربزکککو  پککف   تنککف مککزدور عسککرر ۲پککف  البریککدونوک    سککیسف ککک 

 2020/2/9.وویشتل شول  مټ

 عسرر پر  ووژل شول ۳دمزدور دښسن موټر ویجاړ   مار ف ک 

دسکیسټ    دهوسند والیت د مار   وسسوبس  بړونکد د تکریخ نکاور

 پف سیسف ک  

تخریکذ   دمزدورو عسررو یو سوکسل مکوټر دکسکین پکف تکر  کک 

 تنککف مککزدور عسککرر ځککای پککف ځککای ووژل شککول ۳بوپرکک  سککپارپ 

ددښسن پف مت،ابوو ډزو دمجاهدینو یکو موټرسکایرل هکم تخریکذ 

 2020/2/10.  شو

 ګوډبګ  عسرر ویشتل شوي ۴نادعيل پف  ال پېښوک  

سکیسف  فدهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د شاول ماندپ پ

 هسکدبربز یکو  ک  یکوتن مکزدور عسکرر دسیکزر پکف مکټ ووژل شکو

مزدور عسرر دهسدي وسسوبس  د هزبرګانو دپارچکاوې پکف سکیسف 

دیکادي   دغکف  ربز دسیزر پکف مکټ وویشکتل شکو بوژوبکل شکو  ک 
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دمککزدور   وسسکوبس  بړونککد د تککور پوککف ب و نککوي کککيل پککف سککیسوک 

 2020/2/10 وویشتل  شول. تنف عسرر ۲دښسن دپوستو 

 ګرمسیرک  یومزدور عسرر وویشتل شو

پککف سککیسف   ګرمسککیر وسسککوبس  بړونککد د خککارحدهوسنککد والیککت د 

دمزدوري بردو دپوست  یوتن عسرر دسیزر پف مټ وویشکتل شکو   ک 

 2020/2/10. بوژوبل شو

 ګرشک ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو

بړوند د سیدبنو پف سکیسف کک    دهوسند والیت دګرشک وسسوبس 

.  یوتن مزدور عسرر ددربزکو  پف مټ وویشکتل شکو بوژوبکل شکو

2020/2/10 

 ګرشک ک  یومهم ګوډبګر پوسیو ) شاويل  ووژل شو

    باندي  چو پف عسوم    دهوسند والیت د ګرشک وسسوبس  د بازبر

بدبرې یککوتن مشککهور ظککاح ګککوډبګر پککوسیو ) شککاويل    دمککزدوري

. دمجاهککدینو دغو رکک  بریدپککف تککر  ککک  ځککای پککف ځککای ووژل شککو

2020/2/10 

مزدور عسرر قتل مهامس ی   ۶مرکز سښررګاپ ک  پوستف فتح 

 ونیول شول

د هوسند والیت د مرکز سښکررګاپ بړونکد د خوشکک آ  پکف سکیسف کک  

دبرید پف پایوف ک  پوسکتف فکتح   برید تررسپ شو  دمزوري بردوپف پوستف

تنف مزدور عسرر ځای پف ځای قتل پکاک یک  پکف تېښکتف  ۶پر  میشت 

  یوربککټ بونکور  پف پوستف ک  سکف مکزدور دښکسن څخکف یوث،یکل  والړل

 2020/2/11غول. مهامس دمجاهدینوال  تف ور 

 ویشتل شوي بربریان ۳یومزدورعسرر بو نهررسبج پف  الپېښوک  

د دوبنکدي   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړونکد د نهکررسبج

دمزدورو عسررو دپوست  یوتن پیکرپ دبر دسیکزر پکف   پف سیسف ک 

دمککزدورو سککنګوریانو   هسککدبربز  مککټ وویشککتل شککو بوژوبککل شککو

. بوژوبککل شککول  مکک ه  وویشککتل شککول  تنککف ګوډبګیککان ۳دپوسککتو 

2020/2/11 

 نادعيل ک  یومزدور بربرر ووژل شو 

دهوسنککد والیککت دنککادعيل وسسککوبس  بړونککد د سککوی مانککدپ پککف 

ددربزککو  پکف مکټ   یوتن مکزدور سکنګوری برککر  سیسف ک 

 2020/2/11.  وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 ګرشک ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو 

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د سکوی مانکدپ پکف سکیسف 

ک  هربس تف پرغزیديل س   دمزدري بردو دپوست  یوتن عسرر 

 2020/2/11.  د دربزکو  پف مټ وویشتل شو بو ژوبل شو

ګوډبګ  عسرر دسیزري وسوو پف مټ  ۳هوسند : نادعيل ک  

 ولوویشتل ش

د هوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د چاپ بنجیکر د پوس کک 

دمکزدور دښکسن   بو ژړ پوف پکف سکیسوک  دسیکزري وسکوو پکف مکټ

 تنف عسرر  ۳دپوستو 

 2020/2/11.  وویشتل شول

 مزدور عسرر وویشتل شول ۳ګرشک ک   

دهوسنککد والیککت دګرشککک وسسککوبس  بړونککد د سککیدبنو پککف سککیسف 

دسیکزري وسکوو پکف مکټ   پف پوسکتف  دپوست دمزدوري بردو   ک 

تنکککف  ۳دبریکککدونو پکککف پایوکککف کککک    بریدونکککف تکککررسپ شکککول

 2020/2/11. وویشتل شول  ګوډبګیان

 مزدور پوسیو ویشتل شوي ۴  دګرشک بوسنګین ترمابین

بو سککککککنګین   دهوسنککککککد والیککککککت دګرشککککککک وسسککککککوبس 

 دمزدورو پوسیسکو پکف  پف سیسف ک   دتوري شا  ترمابین  وسسوبسیو

تنککف  ۴وسککووبل بریککدتررسپ شککو چکک  پککف پایوککف ککک  یکک   پوسککتف

 2020/2/11ښتف.  وبو   ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف

 مزدور سنګوري بربریان وویشتل شول ۲ناوپ ک   

پف سیسف کک    دهوسند والیت دناوې وسسوبس  بړوند د ټانګانو دګودر

ددربزکککو  پککف مککټ   بربریککان  سککنګوري  تنککف۲  دګککوډبګ  بدبرې

 2020/2/11ول.ش وویشتل

 وبشیرک  یو مزدور عسرر ووژل شو 

پککف سککیسف   زنککؤ  دهوسنککد والیککت دوبشککیر وسسککوبس  بړونککد د

دمزدوري بردو دپوست  یوتن ګوډبګر عسرر دسیزر پکف مکټ   ک 

 2020/2/11.  وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 مزدور عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک   

پف سکیسف کک    دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د تور پوف

دسیکزري   تنکف ګکوډبګ  پیکردبر عسکرر۲  دمزدوري بردو دپوسکتو

 2020/2/11.  وسوو پف مټ وویشتل شول

تنف ګوډبګ  عسرر  ۶نادعيل ک  دپوست  ټاورونف ویجاړ 

 ویشتل شوي بوپوسیو 

پف سکیسف کک    پوفدهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د بیوري 

  وسووبل بریدتررسپ شو  دمزدوري بدبرې دګوډبګ  پوسیسو پف پوستف

ګکوډبګ  پکوسیو ځکای پکف ځکای قتکل بو   تنکف ۲دبرید پف پایوکف کک  

دمزدور دښسن پف پيل ګزمف   هسدبربز  ټاورونف ویجاړ شول ۲دپوست  

 تنف  ۴وسووبل بریدتررسپ شو چ   

 2020/2/11.  وبوښتفژوبوف   مرګ  پر  ګوډبګیانو تف

 مزدور عسرر وویشتل شول ۲مار ف ک   



19 
 

دهوسند والیکت د مکار   وسسکوبس  بړونکد بمنیکف قومنکدبن  تکف 

ددربزککککو  پکککف مکککټ   دمکککزدوري بردوپکککف پوسکککتف  څیرمکککف

تنکف ګکوډبګ  عسکرر وویشکتل ۲  تررسپ شکول چک  پرک   بریدونف

 2020/2/11شول

 پوسیو ووژل شول ۴دقومندبن پف شسول   رینجر ویجاړ  ناوپ ک  

دسکپین    بړونکد د هزبرسکف  دنکاوې وسسکوبس   د هوسند والیکت

چاودنکف   دمزدورو پوسیسو پف رینجکر مکوټر  غونډح پف سیسف ک 

دمکزدور   رینجکر ویجکاړ بوپرک  سکپارپ  دچاودين سف بموکف  وشوپ 

یو ځککای پککف ځککای ووژل نککور پککوس  تنککف۴بو   عبککدبسويل  قومنککدبن

 2020/2/11,  شول

مزدور پوسیو پر  قتل  ۷دګرشک بوسنګین ترمابین پوستف فتح  

 شول

دهوسنککککککد والیککککککت د ګرشککککککک بو سککککککنګین وسسککککککوبسیو 

پکککف سکککیسف کککک  دمکککزدورو پوسیسکککو پکککف   دحیکککدربباد  ترمکککابین

  دسککپرو   درنککو بوسیککزري وسککوو  بریدونککف تککررسپ شککول  پوسککتف

پرک  بو  ویجکاړه   وسکتف پکف بشکپ ه توګکفدبریدونو پف پایوکف کک  پ

 2020/2/12.  شول  تنف مزدور پوسیو ځای پف ځای قتل ۷میشت 

 مزدور پیردبربن وویشتل شول ۳ګرشک ک  دپوستو  

پف بکازبرک  دکنکدهار بډې پکف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس 

تنکککف پیکککرپ دبر  ۳سکککیسف کککک  دمکککزدورو پوسیسکککو دپوسکککتو 

دسیزري وسوو پف مټ وویشتل شول بوځای پف ځکای ووژل   پوسیو

 2020/2/12. شول

 مزدور عسرر م پ بوژوبل شول ۳مار ف ک   

پکف   دهوسند والیکت دمکار   وسسکوبس  بړونکد د زقکوم چکارربه 

مکټ   دویشتونر  ماین پف  سیسف ک  دمزدوري بردوپف پيل ګزمف

مکزدور عسکرر مک ه   تنکف۳پکف پایوکف کک  یک    چاودنف وشوپ  چک 

 2020/2/12.  بوژوبل شول

 مزدور پوسیو وویشتل شول ۲مار ف ک   

دګکوډبګ    تکف څیرمکف  مرکز   دهوسند والیت د مار   وسسوبس 

پکف مکټ وویشکتل   ددربزککو   تنف پیکرپ دبربن ۲پوسیسو دپوستو 

 2020/2/12.  شول

 یو مزدور عسرر ووژل شو  نهررسبج ک  

د ف،یربنو   دهوسند والیت د ګرشک وسسوبس  بړوند دنهررسبج

مککککاین   دکڅکککک  پککککف سککککیسف ککککک  دمککککزدورو بردو یککککوتن

دمکاین شکنډوسو پف دب  مهال چک  دمجاهکدینو   عسرر  پا 

.  هڅککف یکک  وککک ه دمککاین ښککرار بوځککای پککف ځککای ووژل شککو

2020/2/12 

 ناوپ ک  یوعسرر بویو بربرر ویشتل شوي 

دناوې وسسوبس  بړوند د ټانګانو دګودر پف سکیسف   دهوسند والیت

ددربزککو  پکف مکټ   مزدوري بدبرې یوتن سکنګوری بربرکر ک  

وسسوبس  بړوند د شګون دیادي   هسدبربز  وویشتل شو بوژوبل شو

دسیزر پف مټ وویشل شکو   س   پف سیسف ک  یوتن مزدور عسرر

 2020/2/12.  بوژوبل شو

 ووژل شو  نهررسبج ک  یو مزدور پوسیو   

ف،یربنو دکڅ  پف سکیسف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د

دسیزر پف مټ وویشتل شکو بوځکای پکف ځکای   ک  یوتن مزدور پوسیو

 2020/2/12.ووژل شو

 تنف ګوبګ  عسرر ووژل ۳سنګین ک  چاودين  

سکیسف   دهوسند والیت د سنګین وسسکوبس  بړونکد د تعسیربنکو پکف

دوهس  سکوب پکف نظکام قکربول   قول بردو ۲۱۵ک  دمزدوري بردو د 

  وشککوپ عسککررو دویشککتونر  مککاین قککوي چاودنککف  وپککف پويکک  ککک 

.  ووژل شکولتنف مزدور عسرر ځای پکف ځکای  ۳  دچاودين سف بموف

2020/2/12 

 مار ف ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو 

دهوسند والیت د مار   وسسوبس  بړوند د غوجیانو پف سیسف کک  

. یوتن مزدور عسرر ددربزکو  پف مټ وویشکتل شکو بوژوبکل شکو

2020/2/12 

 نادعيل ک  یومزدور عسرر وویشتل شو

د هزبرګکککانو   بړونکککد  د نکککادعيل وسسکککوبس   دهوسنکککد والیکککت

دسیکزر پکف   پف پوسکتف  دمزدورو عسررو   پف سیسف ک   دپارچاوې

 یوف ک  یوتن مزدور عسکرر ژوبکل پادبرید پف   مټ برید تررسپ شو

 2020/2/12شو.  

 مزدور پوسیو پر  م پ بوژوبل شول ۳نهررسبج ک  شوبوف ویجاړپ  

دپکوپوزو پکف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړونکد دنهکررسبج

دکسین پف تر  ک    رو پوسیسو دګزم  پف شوبوفدمزدو   سیسف ک 

بوپر    شوبوف تخریذ  دبرید پف پایوف ک   وسووبل بریدتررسپ شو

 2020/2/12وبوښتف.   تنف ګوډبګیانو تف مرګ ژوبوف  ۳سپارپ 

مار ف ک  یوپوسیو سف کالشینرو  بوموټرسایرل رسپ  

 تسویم شوی  مجاهدینوتف

ورځکک   ۳پککف مربو ککاتوک    د هوسنککد والیککت دمککار   وسسککوبس 

سککف یوکالشککینرو   بویککو موټرسککایرل   پککوسیو  وړبنککدي یککوتن

دح،ائ،وپف در  کوسو دبسالم  بمارس مجاهدینوتکف تسکویم   رسپ

 2020/2/12. شو

 وویشتل شو  یو مزدور پوسیو  نهررسبج ک  
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پکف   ونکګدیر  دهوسند والیکت دګرشکک وسسکوبس  بړونکد دنهکررسبج

دسیزر پکف مکټ وویشکتل شکو بوژوبکل   یوتن مزدور پوسیو  سیسف ک 

 2020/2/12.  شو

 تنف ګوډبګ  عسرر ویشتل شوي ۵پف  الپېښوک    نادعيل 

والیککت د نککادعيل وسسککوبس  بړونککد د باالخککانو پککف سککیسف   د هوسنککد

مهکال   وسووبل بریدتررسپ شو چک  پکف  دمزدوري بردوپف پوستف  ک 

هسکدبربز دیکادي وسسکوبس   ګوډبګ  عسرر وویشکتل شکولتنف  ۳ی  

 دبرید پف   بړوند د ماتر  پف سیسف ک 

 2020/2/12.  تنف ګوډبګ  عسرر وویشتل شول ۲تر  ک  

 یو مزدور عسرر ووژل شو  مار ف ک  

وسسوبس  بړوند د تکریخ نکاور پکف سکیسف   دهوسند والیت د مار  

عسرر دسیزر پف مکټ دمزدورو عسررو پوست  یوتن پیرپ دبر   ک 

 2020/2/12.  وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 ویشتل شوي  عسرربویوپوسیو۲نادعيل ک   

دهوسنککد والیککت د نککادعيل وسسککوبس  بړونککد د بیوککري پککف سککیسف 

بریدونکف تکررسپ شکول   ددربزکو   ګزمف  دمزدوري بردو پف پو  ک 

دیکادي بربز دهسک تنکف عسکرر وویشکتل شکول ۲چ  پف پایوف کک  یک  

یکوتن مکزدور پکوسیو   سکیسف کک   وسسوبس  بړوند د سکوی مانکدپ پکف

 2020/2/12. ددربزکو  پف مټ وویشتل شو

 تنف ګوډبګ  عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک   

پکف سکیسف کک    دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د ژړ پوف

دمزدوري بردوپف پوستف دسیزري وسوو پکف مکټ بریکد تکررسپ شکو 

. تنککف ګککوډبګ  عسککرر وویشککتل شککول ۲وککف ککک  یکک  چکک  پککف پای

2020/2/13 

 ګوډبګ  عسرر وویشتل شول ۳مار ف ک  پف پوستو برید  

دهوسنککد والیککت دمککار   وسسککوبس  بړونککد د زقککوم چککارربه  پککف 

پوسکککتو دسیکککزري وسکککوو پکککف  ۲سکککیسف کککک  دمکککزدوري بردوپکککف 

تنکف ګکوډبګ  عسکرر  ۳تررسپ شکول چک  پکف پایوکف   بریدونف  مټ

 2020/2/13.  وویشل شول

 مزدور پوسیو ووژل شول ۲دګرشک بوسنګین ترمابین  

دحیکدربباد   دهوسند والیت دګرشک بوسنګین وسسکوبسیو ترمکابین

پف سیسف ک  دمکزدورو پکوسیو پکف ت سکتف دسیکزري وسکوو بریکد 

مکزدور پکوسیو ځکای پکف ځکای  ۳تررسپ شو چ  پف پایوکف کک  یک  

ل. تنککف مجاهککدین هککم زخسیککان شککو  ۲ېښککف ککک  پککف پ ووژل شککول

2020/2/13 

 مزدور عسرر م پ بوژوبل شول ۳سنګین ک   

دهوسند والیت د سنګین وسسوبس  بړوند د پانریيل پف سکیسف کک  

برید تکررسپ شکو   دسیزري وسوو پف مټ   دمزدوري بردو پف پوستف

.  ګککوډبګ  عسککرر وویشککتل شککول  تنککف ۳چکک  پککف پایوککف ککک  یکک  

2020/2/13 

 ویشتل شوي  مزدور عسرر ۲ګرمسیرک  دیوې پوست  ټاور ویجاړ  

دهوسند والیت د ګرمسیر وسسوبس  بړوند د خارح پف سکیسف کک  

تنف پیرپ دبربن دسیزري وسکوو پکف مکټ  ۲دمزدوري بردو د پوست  

هسککدبربز دیککادي   وویشککتل شککول بوځککای پککف ځککای ووژل شککول

د   پککف سککیسف ککک  دمککزدور دښککسن  بړونککد دتختککف پککل  وسسککوبس 

 بوپرکک  ناسککتو ګوډبګیانوتککف مککرګ ژوبوککف   پوسککت  یوټککاور ویجککاړ

 2020/2/13ښتف. وبو 

 ګرشک ک  یو مزدور عسرر ووژل شو 

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د حا   عبکدبسعزیز دپسک  

دمزدوري بردو دپيل ګزم     پف سیسف ک  هربس تف پرغزیديل س  

ددربزکو  پف مټ وویشتل شکو بوځکای پکف ځکای ووژل   یوتن عسرر

 2020/2/13 .  شو

 تنف ګوډبګ  عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک   

والیکت دنکادعيل وسسکوبس  بړونکد د تکور پوکف پکف سکیسف   دهوسند

دسیزري وسوو پف مټ برید تکررسپ   پف پوستف  دمزدوري بردو  ک 

. تنکف ګکوډبګ  عسکرر وویشکتل شکول۲پف پایوکف کک  یک    شو چ 

2020/2/13 

 پوستو وتښتیدل ۲پوسیو سف   ګوډبګ   مرکز سښررګاپ ک 

خوشککک آ  پککف سککیسف  دهوسنککد والیککت دمرکککز سښککررګاپ بړونککد د

پوستو دمجاهکدینو دبریکدونو سکف ډبرپ  ۲سف خپوو   مزدور پوسیسو  ک 

 2020/2/14. وتښتيدل

 ګوډبګ  پوسیو ووژل شول۲نهررسبج ک   

دپکوپوزو پکف   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړونکد دنهکررسبج

دمزدوروپوسیسککو پککف پککيل ګزمککف دویشککتونر  مککاین   سککیسف ککک 

تنف ګوډبګ  پوسیو ځای پکف  ۲چاودنف وشوپ  چ  پف پایوف ک  ی  

 2020/2/14ژل  شو.  وځای و 

 ناوپ ک  یو مزدور بربرر ووژل شو  

نري زببر پف سکیسف کک  د ناوې وسسوبس  بړوند د   دهوسند والیت

دمزدورو سنګوریانو دپوست  یوتن پیرپ دبر دسیزر پف مټ وویشکل 

 2020/2/13. شو بوځای پف ځای ووژل شو

 تنف هیوبدوبل پر  شهیدبن شوي ۱۱موسر کالک  یوموټر بوبو وړی  
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دمورک    بکازبر تکف څیرمکف   دهوسند والیت دموسر کال وسسکوبس 

پکککف بوبکککو کککک  ډور شکککو بوپرککک    رود  خورکککو یوغکککټ مکککوټر د

 2020/2/13شول.  تنف هیوبد وبل ټول شهیدبن ۱۱  سپارپ

 ګوډبګ  بربریان ویشتل شوي۳ګرشک پف  الپېښوک   

دتککرب    څیرمککف  بککازبر تککف  دهوسنککد والیککت د ګرشککک وسسککوبس 

دسککنګوري   پککف سککیسف ککک  هککربس تککف پرغزیککديل سکک  دهوټککل 

بربریککانو دپوسککت  یوټککاور د وسککووبل بریدپککف تککر  ککک  ویجککاړ 

هسکککککدبربز دحکککککا      ګوډبګیکککککان مککککک ه بوژوبکککککل شکککککول۲

دمکزدورو سکنګوریانو دپوسکت    دپس  پف سیسف کک   عبدبسعزیز

 2020/2/13. یوټاور ویجاړ یو مزدور سنګوری بربرر پر  قتل شو

وډبګر قومندبن قتل ساتونر  ی  ژوبل موټرسایرل نادعيل ک  ګ 

 ونیول شو  ی 

دهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د سیدبباد پف سیسف ک  

دپوست  ګوډبګر قومندبن )نظرګکل   ځکای پکف   دمزدورو پوسیسو

ځای قتل بویوساتونرر ی  ژوبل موټرسکایرل یک  دمجاهکدینوال  

 2020/2/15. زخس  شوپف پېښف ک  یوتن مجاهد هم    تف ورغ

 مزدور عسرر پر  قتل شول ۲نادعيل ک  موټر تخریذ  

بړوند دهزبرګانو دپارچاوې پف   دهوسند والیت د نادعيل وسسوبس 

سیسف ک  دمزدورو عسررو پف رینجر موټر د کسین پکف تکر  کک  

رینجر تخریذ بوپرک    دبرید پف پایوف ک   وسووبل بریدتررسپ شو

 2020/2/15.  رر ځای پف ځای ووژل شولتنف ګوډبګ  عس۲سپارپ 

 دګرشک بوسنګین ترمابین یو مزدور عسرر وویشتل شو 

د توري شکا   ترمابین  دهوسند والیت د ګرشک بوسنګین وسسوبس 

دمککزدوري بردو   سککنګین تککف پرغزیککديل سکک    پککف سککیسف ککک 

 دپوست  یوتن پیردبر 

 2020/2/15.  عسرر ددربزکو  پف مټ وویشتل شو بوژوبل شو

 ګوډبګ  سنګوري بربریان وویشتل شول۲ناوپ ک   

د هوسند والیت دناوې وسسوبس  بړوند د نري زببر پکف سکیسف کک  

دسیزري   د مزدورو سنګوري بربریانو پف پوستف  دګوډبګ  بدبرې

بربریکان   تنکف ۲وسوو پف مټ برید تکررسپ شکو چک  پکف مهکال یک  

 2020/2/15ويشتل  شول. و 

 ویشتل شوي  نف ګوډبګ  بربریانت ۴مار ف ک   

ټک  دهوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د تریخ نکاور دسکیس 

تنف مزدور سنګوري بربریان دخپيل پوست  مخک   ۲  پف سیسف ک 

پکف یکادپ سکیسف   هسدبربز  دسیزري وسوو پف مټ وویشتل شول  تف

 2020/2/15. تنف نور سنګوري بربریان وویشتل شول ۲ک  

 ګرشک ک  یو مزدرو عسرر وویشتل شو 

هوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د آر پاشک ماندپ پف د 

سیسف ک  دمزدوري بردو دپوست  یوتن عسرر دسیزر پکف مکټ 

 2020/2/15. وویشتل شو بوژوبل شو

 ووژل شو  یو مزدور پوسیو ګرشک 

دمحکبو چکو  پکف   پکف بکازبرک   دهوسند والیت دګرشک وسسوبس 

دغو ر  برید پکف تکر  کک  ځکای پکف   ک  یوتن مزدور پوسیوسیسف 

 2020/2/15.ځای ووژل شو

 دګرشک بو سنګین ترمابین یومزدور عسرر ووژل شو

د ډبکټککر   د هوسنککد والیککت دګرشککک بو سککنګین وسسککوبس  ترمککابین

دمککزدورو   سککنګین تککف پرغزیککديل سکک    دپسکک  پککف سککیسف ککک 

وویشتل شو بو ځکای پکف عسرر دسیزر پف مټ   دپوست  یوتن  پوسیسو

 2020/2/15.  ځای ووژل شو

 تنف مزدور عسرر وویشتل شول ۲نادعيل ک   

بو سوی ماندپ    دنادعيل وسسوبس  بړوند د تور پوف  دهوسند والیت

تنککککف پیککککرپ دبر ۲دمککککزدوري بردو دپوسککککتو   سککککیسوک   پککککف

 2020/2/15.  وویشتل شول  مټ  دسیزري وسوو پف  عسرر

 یو ګوډبګر پوسیو وویشتل شو  مار ف ک  

د هوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د بمنیف قومندبن  یکوتن 

.  دسیککزر پککف مککټ وویشککتل شککو بو ژوبککل شککو  ګککوډبګر پککوسیو

2020/2/15 

 مرکز سښررګاپ ک  دګوډبګ  بدبرې یوتن مدیر ووژل شو  

بړونککککد د دوهسکککک    دهوسنککککد والیککککت دمرکککککز سښککککررګاپ

 ۷د   دبمنیکت  دګکوډبګ  بدبرې    پف سیسف کک دسیسټ  حوزې

حوزې مدیر )محسدمح،ق   دمجاهدینو دغو رک  بریکد پکف تکر  

 2020/2/15.  ځای پف ځای ووژل شو  ک 

 مزدور عسرر دسیزري وسوو پف مټ وویشتل شول ۲نادعيل ک  

دهوسنکد والیکت دنکادعيل وسسکوبس  بړونککد د ډبکرو قوکف پکف سککیسف 

 دمزدور دښسن   ک 

. تنف ګوډبګ  عسرر دسیزري وسوو پف مټ وویشکتل شکول ۲ دپوست 

2020/2/16 

 ددربزکو  پف مټ ووژل شو  نادعيل ک  یو مزدرو عسرر 

دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوند د سکوی مانکدپ پکف سکیسف 

مزدوري بردو دپوست  یوتن پیرپ دبر ددربزککو  پکف مکټ  د  ک 

 2020/2/16. وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 ګوډبګیان وویشتل شول۳ناوپ ک   
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دهوسند والیت د ناوې وسسوبس  بړوند د شګون س   پکف سکیسف کک  

.  وویشتل شول  د دربزکو  پف مټ  تنف ګوډبګيان۳دمزدوري بدبرې 

2020/2/17 

ګرشک ک  ګوډبګر قومندبن قتل موټرسایرل ی  مجاهدینو  

 ربوستور

د   دکنکدهار  ر تکف څیرمکفد هوسند والیت دګرشک وسسوبس  بازب 

دمزدورو پوسیسو دپوست  ګوډبګر قومنکدبن )   بډې پف سیسف ک 

 اویککد  دمجاهککدینو دغو رکک  بریدپککف تککر  ککک  ځککای پککف ځککای 

بو موټرسککایرل یکک  مجاهککدینو ترخپوککو سککنګرونو پککوري   قتککل

 2020/2/17ساوپ. ور رب

 ناوپ ک  یو مزدور عسرر دسیزر پف مت ووژل شو

دناوې وسسوبس  بړوند د ژړ احذ پکف سکیسف کک  دهوسند والیت 

دمزدورو پوسیسو دپوست  یکوتن پیکرپ دبر پکوسیو دسیکزر پکف مکټ 

 2020/2/17.  وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 وویشتل شول  ګوډبګيان۳ناوپ ک   

پکف   بو خرببک   دهوسند والیت د نکاوې وسسکوبس  بړونکد د نکري زببکر

سکنګوري بربریکانو پکف پوسکتو  سیسوک  دمزدوري بدبرې د ګکوډبګ 

تنککف ۳چکک  پککف مهککال یکک   وشککول دسیککزري وسککوو پککف مککټ بریدونککف 

 2020/2/17ويشتل  شول. ګوډبګیان و 

 ګوډبګیان ویشتل شوي۴نادعيل پف  الپېښوک   

دنککککادعيل وسسکککوبس  بړونککککد د هزبرګککککانو   د هوسنکککد والیککککت

پکککف سکککیسف کککک  دمکککزدورو عسکککررو د پوسکککت    دپارچکککاوې

هسدبربز پکف   وویشتل شول دسیزري وسوو پف مټ   پیردبربن  تنف۲

تنف ګوډبګ  پوسیو دسیکزري وسکوو پکف مکټ وویشکتل ۲سیسف ک  

 2020/2/17. شول

 یو ګوډبګر عسرر ووژل شو وبشیرک   

پککف سککیسف   ګککوربزبن  دوبشککیر وسسککوبس  بړونککد د  دهوسنککد والیککت

یوتن مزدور عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شکو بوځکای پکف ځکای   ک 

 2020/2/17. شو ووژل

 نادعيل ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو 

دهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د تورپوف پکف سکیسف کک  

. دسیککزر پککف مککټ وویشککتل شککو بوژوبککل شککو  یککوتن مککزدور عسککرر

2020/2/17 

 دماین ښرارشوپ  دګوډبګیانو شوبوف  نهررسبج ک  

دیخ کال پکف   دهوسند والیت د ګرشک وسسوبس  بړوند دنهررسبج

 سیسف ک  

یوپ شوبوف دخښ ک ی شوي ماین پف مټ ویجکاړه   دمزدوري بردو

 2020/2/17.  بوپر  سپارپ ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف وبوښتف

 سنګین ک  ګوډبګ  عسررو یو شپونرر شهید ک ی  

د بمکان بسوکف  تېرپ ورځ دهوسند والیت د سکنګین وسسکوبس  بړونکد

دګککوډبګ  بدبرې وحبکک عسککررو یککوتن   کککاریز پککف سککیسف ککک 

 2020/2/17 .  كپف ډېرپ ب  رحس  رسپ شهید   شپونرر

تنف نور بندیان ۲وبشیرک  ګوډبګ  عسررو یوکویوبل شهیدیوزخس  بو  

 ک ي

دهوسنککد والیککت د وبشککیر وسسککوبس  بړونککد د سککنګیالن بککف سککیسف 

ب یرو عسررو د مور  خورو پف یو ککور چاپکف   دګوډبګ  بدبرې  ك  

د ښکادي بککا   میوسکف ) تور کان  یوتن  دښسن دچاپ  پف مهالووهوف  

بو   بومیوسف ؤ   ځای پف ځای شهید  زوم  زوی چ  پف هسدي کور ک 

دتوکو   دوپ وروڼکف یک   بو دهغکف  دکورخاوند ی  سخت زخسک  کک ی

   2020/2/17وړل.  یو  وخت ک  سف ځان رسپ   پف

 ویشتل شوي  تنف ګوډبګیان  ۳ناوپ  الپېښوک  

دهوسند والیت د ناوې وسسوبس  بړوند د ژړ احذ پف سکیسف کک  

ددربزککو  پکف مکټ   د مزدورو پوسیسکو دپوسکت  یکوتن پیکرپ دبر

هسککدبربز دیکککادي   وویشککتل شککو بوځککای پکککف ځککای ووژل شککو

تنکف مکزدور سکنګوري  ۲بړوند د نري زببر پف سیسف ک    وسسوبس 

 2020/2/18ددربزکو  پف مټ وویشتل شول  بربریان

 ګوډبګیان ویشتل شوي۳نادعيل پف  الپېښوک   

دهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړوند د نري پوف بوباالخکانو پکف 

تنکککف پیکککرپ دبر ګکککوډبګ   ۲سکککیسوک  دمکککزدورو بردو دپوسکککتو 

دیکادي   هسکدبربز  وویشکتل شکول  دسیزري وسوو پکف مکټ عسرر 

وسسکککوبس  بړونکککد د نکککورزو ککککيل پکککف سکککیسف کککک  دګوډبګیکککانو 

وسکککووبل بریکککد تکککررسپ شکککو ې پکککف پایوکککف کککک  یککک    ماموریکککت

ووژل  شککو. ټاورونککف تخریککذ بویوګککوډبګر عسککرر  ۲  دماموریککت

2020/2/18 

 وویشتل شول  مزدور عسرر ۲مار ف ک   

دهوسند والیت د مکار   وسسکوبس  بړونکد د کیسک  پکف سکیسف کک  

دسیزري وسوو پف مکټ   تنف ګوډبګ  عسرر۲دمزدوري بردو دپوست  

 2020/2/18.وویشتل شول

 ګوډبګ  عسرر ویشتل شوي ۳وبشیر پف  الپېښوک  

پکف سکیسف کک  یکو   دهوسند والیت د وبشیر وسسوبس  بړوند د زنکؤ

  دسیکککزر پککف مکککټ وویشکککتل شککو بوژوبکککل شکککو  مککزدور عسکککرر

تکف پرغزیکديل   هکربس  پکف سکیسف کک   دښوربر میدبن  هسدبربز
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یو مزدور عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځای پف ځای   س  

 2020/2/18.  ووژل شو

 نهررسبج پف  الپېښوک  یورینجر ویجاړ یو پوسیو وژل شوی 

دهوسند والیت دګرشک وسسوبس  بړوند د نهررسبج دبیرونکګ پکف 

دګککوډبګ  پوسیسککو پککف ګزمککف چاودنککف وشککوپ  چکک    سککیسف ککک 

دیککادي وسسککوبس  بړونککد د   هسککدبربز  پرکک  قتککل شککویوپککوسیو 

کوچیانو پف سیسف ک  دګوډبګ  پوسیسو پف رینجکر مکوټر چاودنکف 

ګوډبګیکانو تکف  ناستودچاودين سف بموف رینجر ویجاړ بوپر    وشوپ

 2020/2/18وبوښتف.  مرګ ژوبوف 

 ددربزکو  پف مټ وویشتل شول  مزدور عسرر ۳ناوپ ک   

سسوبس  بړوند د ژړ احذ پف سکیسف کک  دهوسند والیت د ناوې و 

. ددربزکوفونو پف مټ وویشتل شکول  تنف عسرر ۳دمزدوري بردو 

2020/2/19 

 نادعيل ک  یو مزدور عسرر ووژل شو 

دنککادعيل وسسککوبس  بړونککد د ژړپوککف پککف سککیسف   دهوسنککد والیککت

دمزدوري بردو دپوست  یوتن پیرپ دبر عسرر دسیزر پکف مکټ   ک 

 2020/2/19.  ځای ووژل شو وویشتل شو بوځای پف

 عسرر قتل یو ژوبل شوی ۴وبشیر ک  شوبوف ویجاړپ  

د هوسند والیت د وبشیر وسسکوبس  بړونکد د موغکوزبر پکف سکیسف کک  

شکوي   هربس تف پرغزیديل س   د مزدور دښسن شوبوف دخښ ک ی

تنف مزدور عسکرر ځکای پکف ځکای ۳ماین پف مټ ویجاړه بوپر  سپارپ 

هسدبربز دیادي وسسوبس  بړوند د مزدوري بردو   قتل بویوبل ژوبل شو

دسیزر پف مټ وویشکتل شکول بوځکای   د پوست  یوتن ګوډبګر عسرر

 2020/2/19. پف ځای ووژل شول

 نهررسبج ک  یو ګوډبګر پوسیو ووژل شو 

دهوسنککد والیککت د ګرشککک وسسککوبس  بړونککد د نهککررسبج د یرککف 

چاودنکف وشکوپ    دمزدورو پوسیسو پف پيل ګزمف  پف سیسف ک   سنګ

.  یکو ګکوډبګر عسکرر ځکای پکف ځکای ووژل شکو  چ  سف بموکف یک 

2020/2/19 

 درنف مرګ ژوبوف بوښت   وبشیر پف  الپېښوک  ګوډبګ  دښسن تف 

دهوسند والیت د وبشیر وسسوبس  بړونکد د توخکک پکف سکیسف کک  

مزدورو عسررو بوپوسیسو پف دب  مهکال چک    دګوډبګ  بدبر پف

چک  وشکوپ   چاودنفدرنف   پف ماین ربټول شوي ؤ  پف ګڼ شسېر ک 

  وبوښککتف پککف پایوککف ککک  یکک  دښککسن تککف درنککف مککرګ ژوبوککف 

دمکزدوري   پف سیسف کک   د زنؤ  دیادي وسسوبس  بړوند  هسدبربز

  ۲بردوپف پيل ګزمف دویشتونر  ماین پف چاودنف ک  

 2020/2/19. ګوډبګ  عسرر ځای پف ځای قتل بویوبل ژوبل شو

 ټاورونف ویجاړ شول ۲دګوډبګیانو دپوست   نادعيل ک  

د نادعيل وسسکوبس  بړونکد د نکري مانکدپ پکف سکیسف   د هوسند والیت

  د دمککزدوري بردوپککف پوسککتف وسککووبل بریدونککف تککررسپ شککول  ککک 

ټاورونف ویجاړ بوګکوډبګ  دښکسن تکف  ۲دپوست   ک   پف پایوف بریدونو

سکوړ م،کام   پف پېښف ک  یوتن مجاهد دشکهادسوبوښتف   مرګ ژوبوف 

 2020/2/19ورسېد.   تف 

کون ماشوم پف ډېر وحشت رسپ  ۴نادعيل ک  ګوډبګ  قومندبن یوتن  

 شهیدک 

پکف سکیسف   سف ویک غر   دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس  بړوندد

 ک  

دمککککزدوري بردو وحشکککک  بوظککککاح قومنککککدبن   دګکککوډبګ  بدبرې

ب  رحسک  رسپ پکف   کون ماشوم ) نوربغا  پف ډېرپ څوور  یوتن   کامربن

دګکوډبګ  بدبرې دپارملکان    یاد ګوډبګر قومندبن  شهادس ورسول

پف سیسف ک  نور هم ډېر وحشکتونف  غالم ويل بفغان پف مالت    دوکیل

 2020/2/19 ي  دي. ک

 مزدور عسرر دسیزر پف مټ ووژل شول ۲مار ف ک   

دهوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د کیسک  پکف سکیسف کک  

تنف ګکوډبګ  عسکرر دسیکزري ۲دمزدوري بردو د پوست  مخ  تف 

. وسککوو پککف مککټ وویشککتل شککول بوځککای پککف ځککای ووژل شککول

2020/2/20 

 مار ف ک  دګوډبګیانو یوپ شوبوف وویشتل شوپ 

دمکزدوري   مرککز تکف څیرمکف  دهوسند والیت د مار   وسسکوبس 

 2020/2/20. دو یوپ شوبوف دکسین پف بریدک  وویشتل شوپبر 

 مزدور عسرر دسیزر پف مټ ووژل شول ۲مار ف ک    

دهوسند والیت دمار   وسسوبس  بړوند د کیسک  پکف سکیسف کک  

تنف ګکوډبګ  عسکرر دسیکزري ۲دمزدوري بردو د پوست  مخ  تف 

.  وسککوو پککف مککټ وویشککتل شککول بوځککای پککف ځککای ووژل شککول

2020/2/20 

 مار ف ک  دګوډبګیانو یوپ شوبوف وویشتل شوپ 

دمکزدوري   مرککز تکف څیرمکف  دهوسند والیت د مار   وسسکوبس 

پکف پېښکف کک    بردو یوپ شوبوف دکسین پف بریدک  وویشکتل شکوپ

. ګوډبګیانوتکف مکرګ ژوبوکف وبوښکتفناسکتو شوبوف ویجکاړه بوپرک  

2020/2/20 

 بریان ویشتل شويمزدور بر  ۲ګوډبګر پوسیو  ۱ناوپ پف  الپېښوک 

دهوسنککد والیککت دنککاوې وسسککوبس  بړونککد د ژړ ککاحذ پککف سککیسف 

ددربزکککو  پککف مککټ وویشککتل شککو   یککوتن مککزدور پککوسیو  ککک 

بوهسککدبربز دنککري زببککر پککف سککیسف ککک  یککوتن ګککوډبګر سککنګوری 



24 
 

   دغف ربز پکف  سکیسف  کک   ددربزکو  پف مټ وویشتل شو  بربرر

  پف مکټ وویشکتل شکو دسنګوري بربریانو یو پیرپ دبر د دربزکو 

 2020/2/20. ځای پف ځای ووژل شوچ  

 د ډوېر پر هوبی  بډپ توغندیز برید شوی  ګرمسیرک 

بړونکککد د بمریرکککای    دهوسنکککد والیکککت دګرمسکککیر وسسکککوبس 

توغنکدیز بریکد تکررسپ   هکوبی  بډه  ډوېر  مهسف ځاسف فپ  یرغوګرو

چک  سکف  وسګېکدلتوغندي پف نښف شوي هدفونو   پف  برید ک  شو

 2020/2/20وبوښت.  زیان   دښسن تف  بموف ی 

 ووژل شول۲پوسیو قتل ۳نهررسبج ک  دګوډبګیانو رینجر ویجاړ 

دهوسند والیت د ګرشک وسسوبس  بړوند دنهکررسبج د ګسبتکو پکف 

چ  سف  وشوپ  رینجر موټر چاودنف  فدمزدورو پوسیسو پ  سیسف ک 

نکور ژوبکل  ۳ل بو تنف ګوډبګ  پکوسیو قتک ۲بموف ی  رینجر ویجاړ 

 2020/2/20. شول

 مرکز سښررګاپ ک  دګوډبګ  پوسیسو پرپوستف وسووبل بریدشوی

بړوند د    دهوسند والیت د مرکز سښررګاپ بړوند د درېیس  حوزې

بریکد   پوسکتف فدمکزدورو پوسیسکو پک  پف سیسف کک   سپين  کوټ 

دپوسکت  ټاورونکف ویجکاړ بومکزدور   تررسپ شو چ  پف پایوف ک  ی 

 2020/2/21ښتف. وبو  دښسن تف پر  مرګ ژوبوف 

 سښررګاپ ک  یو مزدور پوسیو ووژل شو

دهوسنککد والیککت دمرکککز سښککررګاپ بړونککد د درېیسکک  حککوزې د 

پف سیسف ک  دمکزدورو پوسیسکو دپوسکت  یکوتن ګکوډبګر    برشبن

پوسیو دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځکای پکف ځکای ووژل پیرپ دبر 

 2020/2/21. شو

 مزدور عسرر وویشتل شول ۳نادعيل ک  

د نکري مانکدپ  شکاول   بړونکد  دنادعيل وسسکوبس   دهوسند والیت

دمکزدوري بردو   پکف سکیسوک   ماندپ بو ډبروقوف پکف سکیسف کک 

دسیکزري وسکوو پکف مکټ وویشکتل   تنف پیرپ دبر عسکرر ۳دپوستو 

 2020/2/21. شول

 نادعيل ک  یو مزدور عسرر وویشتل شو

بړوند د تورپوف پکف سکیسف کک    دهوسند والیت دنادعيل وسسوبس 

.  یککوتن مککزدور عسککرر دسیککزر پککف مککټ وویشککتل شککو بو ژوبککل شککو

2020/2/21 

 یوګوډبګر پوسیو وویشتل شو  نهررسبج ک 

دپکوپوزو پکف   الیت د ګرشک وسسوبس  بړوند دنهکررسبجدهوسند و 

یککوتن ګککوډبګر پککوسیو   دمزدوروپوسیسککو دګزمکک   سککیسف ککک 

 2020/2/21.  ددربزکو  پف مټ وویشتل شو بوژوبل شو

 ګوډبګ  عسرر ووژل ۳نادعيل ک  چاودنو 

پکف   دهوسند والیت د نادعيل وسسوبس  بړونکد د ژړپوکف بوباالخکانو

چکاودين تکررسپ شکوي  ۲عسکررو  وپوي فپ سیسوک  دمزدوري بردو

تنف ګوډبګ  عسکرر ځکای پکف ځکای  ووژل  ۳پف پایوف ک  ی    چ 

وروستف پف سیسف ک  مجاهدینو پف مکزدور دښکسن وسکووبل   شول

وبوښککتف. بریککد تککررسپ ککک  چکک  دښککسن تککف پرکک  مککرګ ژوبوککف 

2020/2/21 

 روزګان 
تنف دښځو  ۱۲ترینروټ ک  دګډ دښسن پف ببار بوبریدک  

 بوماشومانوپف ګډون شهیدبن شوي

د روزګان والیت د مرکز ترینروټ بړوند د دیجوز پف سیسف ک  دګډ 

سف بموف   چ  وشودښسن سف سوري د حا   مالويل محسد پرکور ببار 

  تنف ښځ  بوماشومان پر  شهیدبن بوزخسیکان شکول ۶ وربن ی  کور 

تنکف ښکځ   ۶دحکا   ګکاليل دککورن    هسدبربز پف یادپ سکیسف کک 

دډييسک تکوت پکف   سکوري ربپیکر شکوي  سکف   بوماشومان هم ددښکسن

 2020/2/3شول.  مرم  شهیدبن بوزخسیان 

تنف یرغوګرو بوګوډبګیانو تف مرګ ژوبوف  ۲۰مرکز ترینروټ ک  

 وسائط ی  ویجاړ شوي ۶وبوښتف  

بو ن ککین   بړونککد د خککان،   ټد روزګککان والیککت دمرکککز ترینرککو 

دکسربنکککد پکککف سکککیسو کککک  دیرغوګکککرو بودهغکککوی دګوډبګیکککانو 

تنکف  ۲۰  د ګ و پف پایوف ک نښت   وشوې    عسویاک قوې رسپ  سف

ټانګونف بوشوبو   ۶بو   وبوښتف یرغوګرو بوګوډبګیانو تف مرګ ژوبف 

تنککف مجاهککدین هککم  ۲  د ګکک و پککف مهککالشککول  ویجککاړي   یکک 

 2020/2/3ورسېدل.  تف   دشهادس سوړم،ام

مزدورعسرر  ۶مرکز ترینروټ ک  یوپ شوبوف بویورینجر موټرتخریذ 

 بل ژوبل شوی ۱قتل 

د روزګان والیت دمرکز ترینروټ بړوند د پای نکاوې دخانکانو پکف 

دمزدورو پوسیسو پف رینجر مکوټر چاودنکف تکررسپ شکوپ   سیسف ک 

تنف مزدور عسرر ځای پف ځای قتل بویوبکل  ۲ی  چ  پف پایوف ک  

د زمان  ان پف سیسف   د پای ناوې  هسدبربز دترینروټ  ژوبل شو

دچککاودين سککف وشککوپ   چاودنککف   شککوبوف فدمککزدوري بردوپکک  ککک 

تنکف مکزدور عسکرر ځکای پکف  ۴شوبوف ویجاړه بوپرک  سکپارپ   بموف

 2020/2/4.  ځای ووژل شول

 یزر پف مټ ووژل شویو مزدور عسرر دس  دهربودک 

پف  والیت د دهربود وسسوبس  بړوندد چتو پف سیسف ک   د روزګان

مزدورو عسررو دسیزري وسوو پف مټ بریدونف تررسپ شول چ  پف 

 2020/2/5.  پایوف ک  ی  یوګوډبګر عسرر ځای پف ځای ووژل شو
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 پوسیو قتل یوژوبل موټر ی  ویجاړ شوی۲عسرربو۱ترینروټ  الپېښوک 

والیت د مرکز ترینروټ بړوند د پای ناوې دتکاالن  پکف د روزګان 

سککیسف ککک  پککف مککزدورو بربریککانو پککف دب  حککال چکک  سککپ  یکک  

پف سکیسف کک  دمکزدورو پوسیسکو   هسدبربزچاودنف وشوپ     نګول

پکوسیو ځکای پکف ځکای قتکل  ۲یورینجر موټر ویجاړ بوپر  سکپارپ 

دمرککز ترینرکوټ بړونکد د کوټوبسکو پکف دغکف ربز   یوبل ژوبکل شکو

 سیسف ک  یوتن مزدور عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځای 

 2020/2/6. پف ځای ووژل شو

ګوډبګیانو تف مرګ ژوبوف بوښتر یو سوډر  ۱۲ترینروټ پف  الپېښوک  

 ی  ویجاړ شوی

د روزګان والیت د مرکز ترینروټ بړوند دماشینانو د پوف پکف سکیسف 

هسککدبربز   مککزدور عسککرر ددربزکککو  پککف مککټ قتککل شککوککک  یککوتن 

دترینروټ بړوند دپای ناوې دسپین مسجد پف سیسف کک  یکومزدور 

و  خکرب عسرر دسیزر پف مټ وویشتل شو بوځکای پکف ځکای ووژل شک

د کرنککا د کسربنککد پککف   ورځککو ربهیيسکک دخککان،  ۲سککف تېککرو زیکاتوي 

تنف ګوډبګیان قتکل بو  ۷ پف نښتو ک   سف ګډ دښسن رسپ   سیسف ک 

تخریکککذ  بویکککو سکککوډر یککک  پکککف بشکککپ ه توګکککف  لنکککور ژوبکککل شکککو  ۴

 2020/2/6شو.

 ساتونر  ی  ووژل شول ۳چنارتوک  مهم دبستخباربتومدیر ژوبل 

د چنککارتو وسسککوبس  بمنیککف قومنککدبن  تککف   د روزګککان والیککت

د   پکف مککزدور دښککسن  پککف سکیسف ککک   د ګکک ې غونکډح  څیرمکف

دچکاودنو سکف بموکف دګکوډبګ  چاودين  وشکوې  ترتیر  ماینونو ۲

 ۳سککخت ژوبککل بو   شککبر  مککدیر شککفیع بسوککف  بدبرې د اسککو 

معوکم فکیا   تنف ی  دهسکدي وسسکوبس  دوسسکوبل۲ساتونر  چ  

 2020/2/7دي  ووژل  شول.  محسد وریرونف 

 دهربود ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

پکف سکیسف   د روزګان والیت د دهربود وسسکوبس  بړونکد د ی،کوري

کېدسیزري وسوو پف بریکد کک  یوګکوډبګر عسکرر ځکای پکف ځکای 

 2020/2/7. ووژل شو

 مرکز ترینروټ ک   شوبوف  تخریذ ۴ مزدور پوسیو م پ بوژوبل 

 شول

د مرککز ترینرکوټ بړونکد د پکای نکاوې د زمکان   د روزګان والیت

چاودنکف تکررسپ   فپکف شکوبو   ان پف سیسف کک  دمکزدورو پوسیسکو

تنکف مکزدور ۳شوبوف ویجاړه بوپر  سکپارپ   دچاودين سف بموف  شوپ

 2020/2/8.  پوسیو ځای پف ځای قتل بویوبل ژوبل شو

 خاث روزګان ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

بړونکد د کسک  پکف   خکاث روزګکان وسسکوبس   د روزګان والیت د

بریدونف تکررسپ د دربزکو  پف مټ   سیسف ک  پف مزدورو عسررو

یو مکزدور عسکرر ځکای پکف ځکای ووژل   شول چ  پف پایوف ک  ی 

 2020/2/8. شو

عسرر قتل یوموټرسایرل دمجاهدینوال  تف  ۲مرکز ترینروس پف ک  

 ورغور

د مرکز ترینروټ بړوند د کالچک  پکف سکیسف   د روزګان والیت

ک  دغو ر  بریدپف تر  ک  یکوتن ګکوډبګر عسکرر ځکای پکف 

  رموټرسککایرل یکک  دمجاهککدینوال  تککف ورغککځککای قتککل بو 

پف سکیسف   د توري زو   دترینروټ بړوند د پای ناوې  سدبربزه

یکوتن مکزدور عسکرر ځکای پکف ځکای   دکسین پکف بریکدک   ک 

 2020/2/8. ووژل شو

 ګوډبګیانو تف مرګ ژوبوف وبوښتف ۵ترینروټ ک  شوبوف تخریذ 

نکاوې د بربم شکاپ د روزګان والیت دمرکز ترینروټ بړوند د پکای 

چاودنکف   دګکوډبګ  عسکررو پکف شکوبوف  بو توریزو سیسو ترمکابین

تنکف ۳دچاودين سف بموف شوبوف تخریکذ بوپرک  سکپارپ   تررسپ شوپ

 2020/2/10. نور ژوبل شول۲مزدور عسرر ځای پف ځای قتل بو 

 دهربودک  یو مزدور عسرر ووژل شو

پف سیسف کک  یکوتن د روزګان والیت د دهربود وسسوبس  بړوند د چتو 

زدور عسرر ددربزکو  پف مټ وویشکتل شکو بوځکای پکف ځکای ووژل 

 2020/2/10. شو

 ترینروټ ک  یو مزدور عسرر ووژل شو

د بربم   د روزګککان والیککت دمرکککز ترینرککوټ بړونککد د پککای نککاوې

 پف سیسف    شاپ

 2020/2/10.  ک  یوتن مزدور عسرر ددربزکو  پف مټ ووژل شو

 ګوډبګ  عسررپر  قتل یوژوبل شو۳تخریذ ترینروټ ک  شوبوف 

دمرکککز ترینرککوټ بړونککد د خککان،  پککف سککیسف   والیککت  د روزګککان

دچکاودين سکف    چاودنف تررسپ شکوپ  پف شوبوف  دمزدورو عسررو  ک 

مزدور عسرر ځای پکف ځکای  تنف ۳تخریذ بوپر  سپارپ   شوبوف  بموف

 2020/2/12. قتل بویوبل ژوبل شو

 عسرر قتل شولمزدور  ۲ترینروټ ک  

د روزګان والیت دمرکز ترینروټ بړوند د ګرم آر پف سکیسف کک  

تنکف ګکوډبګ  عسکرر ځکای پکف ځکای ووژل  ۲دکسین پف بریکدک  

 2020/2/12. شول

 ګوډبګ  پوسیو ووژل شول ۲ترینروټ ک  



26 
 

د روزګکککان والیکککت دمرککککز ترینرکککوټ بړونکککد د پکککای نکککاوې د 

تنکف ۲بریکد کک    بو مرتذ پف سیسوک  دسیزري وسوو پف  ګوګر 

 2020/2/13.  ګوډبګ  پوسیو ځای پف ځای ووژل شول

 دهربود ک  یومزدور عسرر ووژل شو

وسسوبس  بړوند د زرتايل پف سیسف ک    د روزګان والیت د دهربود

ی    وسووبل بریدتررسپ شو چ  پف پایوف ک   دسیزري وسوو پف مټ

 2020/2/13.  یوګوډبګر عسرر ځای پف ځای ووژل شو

 تنف مزدور عسرر ووژل شول ۳چهارچینوک  

پکف   د روزګان والیت د چهارچینو وسسکوبس  مرککز بړونکد دحکامم

  سکیسف کک  دمککزدور دښکسن پکف پوسککتف وسکووبل بریکدتررسپ شککو

. عسرر ځای پف ځای ووژل شولتنف ګوډبګ  ۳دبرید پف پایوف ک  

2020/2/15 

 چهارچینوک  یو مزدور عسرر ووژل شو

بړوند د حو  پکف سکیسف   د روزګان والیت د چهارچینو وسسوبس 

ک  یوتن ګوډبګر عسرر ددربزکو  پف مټ ځای پکف ځکای ووژل 

 2020/2/15.  شو

 پوسیو ووژل شو  یو مزدور  چورپ ک 

وند د غاړي دکسربند پف سیسف د روزګان والیت د چورې وسسوبس  بړ 

 ک  دسیزري 

وسککوو پککف بریککد ککک  یککوتن ګککوډبګر پککوسیو ځککای پککف ځککای ووژل 

 2020/2/15.شو

 ګوډبګ  پوسیو ووژل شول۲مرکز ترینروټ ک  

د روزګککان والیککت دمرکککز ترینرککوټ بړونککد د شامنصککورو پککف سککیسف 

تنف ګوډبګ  پوسیو ځکای پکف ځکای  ۲دسیزري وسوو پف برید ک    ک 

 2020/2/15.شولووژل 

 ګوډبګ  پوسیو ووژل شول ۶چورپ ک  پف پوسف برید 

دخانانو پف   قوعف ربغ  چورې وسسوبس  بړوند د  د روزګان والیت د

د   وسووبل برید تررسپ شکو  دمزدورو پوسیسو پف پوستف  سیسف ک 

پرځکککای ووژل   تنکککف ګکککوډبګ  پکککوسیو ځکککای ۶پکککف  مهکککال برید

ل. مجاهدینو هکم زخسیکان شکو   تنف۲  شوسددښسن پف مت،ابوو ډزو

2020/2/17 

 یوتن پوسیو مجاهدینو تف تسویم شو  چورپ ک 

یککوتن   پککف مربو ککاتوک   د روزګککان والیککت د چککورې وسسککوبس 

دقوعکککککف ربغ   دعبکککککدبسرزبق زوی   ن،یکککککذ بسوکککککف  پکککککوسیو

دح،ائ،وپکککف در  کوسکککورسپ دبسکککالم  بمکککارس   بوسکککیدونرر

 2020/2/17مجاهدینوتف تسویم شو

 وسووبل بریدشوی  دګوډبګیانو پف پوستف دهربودک 

پف سیسف ک    د روزګان والیت د دهربود وسسوبس  بوړند د زرتايل

 د تانو پف پوستف وسووبل برید شوی چ  دښکسن تکف پرک  توفکاس 

 2020/2/17ښتل.وبو 

 یو بل پوسیو هم مجاهدینو تف تسویم شوی  چورپ ک 

یککوتن   د روزګککان والیککت دچککورې وسسککوبس  پککف مربو ککاتوک 

د کسیسکککان ککککيل   زوی  محسکککد بکککربس د شکککیرزبدپ  پکککوسیو

دبسککالم  بمککارس   بوسککیدونرر هککم دح،ائ،وپککف در  کوسککورسپ

 2020/2/17. مجاهدینوتف تسویم شو

 شوپ تنف مزدورعسررم پ بوژوبل بویوپ شوبوف تخریذ ۵روزګان ترینروټ کر

مرکزترینرککوټ بړونککدد ن ککین پککف سککیسف کککر  والیککت  د روزګککان

دګوډبګیوعسرروپرپوسکککککککککتف دمجاهدینوسکککککککککف سکککککککککوري 

دسپرودرنوبوسیزري وسووپف مټ بریدونف تررسپ شول چ  سف بموکف 

ی    بویوپ شوبوف بل ژوبل  ۱تنف ګوډبګیان قتل بو ۴ پوستف تخریذ

تنف مجاهدین هم رسرسي زخسیکان  ۲  ګ ه ک    پف تخریذ شوپ 

 2020/2/18.  شول

 ژوبل شول۲رر قتل عس۳مرکز ترینروټ ک  شوبوف ویجاړپ 

والیکت دمرککز ترینرکوټ بړونکد د پکای نکاوې د زمکان   د روزګان

دګککوډبګ  عسککررو پککف   بوسککپني مسککجد سککیسو ترمککابین   ککان

چاودنف وشوپ  چ  سف بموف ی  شوبوف تخریذ بوپر  سکپارپ   شوبوف

.  نککور ژوبککل شککول ۲تنککف ګککوډبګ  عسککرر ځککای پککف ځککای قتککل  ۳

2020/2/18 

 عسرر ووژل شولمزدور  ۲چهارچینوک  

د روزګکککککککککککککککککان والیکککککککککککککککککت د چهکککککککککککککککککارچینو 

 دپوست  پف   دسیس   دپس   بړوند  وسسوبس 

پکف     چک  وشکول  بریدونف  ګوډبګ  عسررو دسیزري وسوو پف مټ

.  تنککف ګککوډبګ  عسککرر ځککای پککف ځککای ووژل شککول ۳یکک  مهککال 

2020/2/18 

 ووژل شو چهارچینوک  یو ګوډبګر پوسیو 

بړونکد دبمنیکف قومنکدبن    د روزګان والیت دچهارچینو وسسوبس 

دربزکو  پف مټ بریدونف شوي چ  پف پایوکف   پف ګوډبګ  پوسیسو

 2020/2/18ژل  شو.  ووک  ی  یوګوډبګر پوسیو ځای پف ځای 

 ګوډبګ  عسرر قتل یوژوبل شوی۶ الپېښوک   مرکز ترینروټ 

ی نکککاوې د د روزګکککان والیکککت دمرککککز ترینرکککوټ بړونکککد د پکککا

تنف ګوډبګ   ۲دمرتذ پف سیسف ک  دسیزري وسوو پف مټ   تاالين

د پکککای نکککاوې   هسکککدبربز  عسکککرر ځکککای پکککف ځکککای ووژل شکککول

 پف سیسف ک  دترتیر  ماین پف   یرخا   د
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تنف ګوډبګ  عسرر ځای پف ځای قتکل بویوبکل ژوبکل ۲چاودنف ک  

 شول

دپای ناوې دتکاالين پکف   دسیزري وسوو پف مټ  پف یوبوف پېښف ک 

ژل  شکول. ووتنف نورګکوډبګ  عسکرر ځکای پکف ځکای ۲  سیسف ک 

2020/2/18 

نور ژوبل  ۳بوپوسیو قتل  عسرر  ګوډبګ  ۹شوبو  ویجاړي ۲ترینروټ ک  

 شوي

د روزګککان والیککت دمرکککز ترینرککوټ بړونککد د پککای نککاوې د زمککان 

ک  دمکزدورو پوسیسکو پکف شکوبوف چاودنکف  ددښت پف سیسف   ان

تنکف ګکوډبګ   ۴وشوپ  چ  سف بموف ی  شوبوف ویجاړپ بوپر  سپارپ 

تنککف نککور ګوډبګیککان ۲بو  پککوسیو ځککای پککف ځککای ووژل شککول 

د ترینروټ بړونکد د پکای   هسدبربز  ددربزکو  پف مټ قتل شول

دګوډبګ  عسرروپف شوبوف چاودنف   ناوې دسپین مسجد پف س  

تنف ګکوډبګ  ۳  سف بموف ی  شوبوف تخریذ بو پر  سپارپ وشوپ  چ

 2020/2/18. عسرر ځای پف ځای قتل بویوبل ژوبل شو

 تنف ګوډبګ  عسرر وژل شوي ۹  چهارچینوک 

دپس  پکف   دروزګان والیت د چهارچینو وسسوبس  مرکز تف څیرمف

سیسف ک  پکف مکزدورو عسکررو دسیکزري وسکوو پکف مکټ بریدونکف 

تنف ګوډبګ  عسرر ځای پکف ځکای  ۸مهال ی    تررسپ شول چ  پف

هسدبربز دیادي وسسوبس  بړوند د ګوهرګین پف سیسف   ووژل شول

زکو  پف مکټ ددرب  عسرر دغونډح دپوست  یوتن ګوډبګر  ک 

 2020/2/21. ځای پف ځای ووژل شو

 چورپ ک  یو ګوډبګر پوسیو ووژل شو

وسسککککوبس  بړونککککد د رسي   د روزګککککان والیککککت د چککککورپ

دسیزري وسوو پف مټ یو ګکوډبګر   دکسربند پف سیسف ک 

 2020/2/21. عسرر ځای پف ځای ووژل شو

 زببل
 عسرر مجاهدینوتف تسویم شوي  تنف ۳شا وی ک  

د زببل والیت د شا وی وسسوبس  بړوند د یخار د پتکاؤ ککيل پکف 

د کالخیوو دحا   غیاث بو یوتن عسرر فضل بسرحسن   سیسف ک 

یککوتن عسککرر عنایککت بسوککف د ح،ائ،وپککف در    کککيل بوسککیدونرر

 2020/2/2.  کوسورسپ دبسالم  بمارس مجاهدینوتف تسویم شول

 ویجاړ شومزدور عسرر قتل رینجر ی   ۲برغندبر ک  

دبرغندبر وسسوبس  بړوند د دپ بفغانانو پکف سکسیف   د زببل والیت

ک  دمزدورو عسررو پف رینجر موټر دسیکزري وسکوو بریکد تکررسپ 

مکزدور عسکرر ځکای پکف ځکای قتکل بو ۲شو چ  پف پایوکف کک  یک  

 2020/2/5.  بو وروستف وسوځول شو  رینجر موټر ی  تخریذ

 شو یو زدور عسرر ووژل  مرکز قالس ک 

د بریدپکف   د زببل والیت دمرکز قالس بړونکد د میکزبين پکف سک  

 2020/2/8.  تر  ک  یوتن مزدور عسرر ځای پف ځای ووژل شو

 یو مزدور عسرر ووژل شو  برغندبر ک 

پف سکیسف   د زببل سوبیت د برغندبر وسسوبس  بړوند د دپ بفغانانو

ووژل برید پف تر  کک  ځکای پکف ځکای   یوتن مزدور عسرر د  ک 

 2020/2/8.  شو

 شول  زخسیان  نور ۲کویوبل شهیدبن بو ۲ دیرغوګرو پف ببار ک    برغندبر ک 

پککف   کککيل  رسدرپ  د زببککل والیککت دبرغنککدبر وسسککوبس  بړونککد د

بموکککف یککک    سکککف  چککک   وککککیرغوګکککرو ببکککار   سکککیسف کککک 

ځکای پکف ځکای   بوموسکر خکان  ډبکټر عتیکق بسوکف   کویوبل  تنف۲

 ببکار  دښکسن  پف ککيل هکم  هسدبربز دګزې دبرج شهیدبن شول

چک    عبکدبملاسک بو عبکدبسحق  دتنګ  کيل  سف بموف ی   چ   وک

 2020/2/9سخت ژوبل شول .   هسدستف میوامنف ؤ

 میوف وسوو بوموټررسپ ونیول شول۳عسرر سف  ۴شسوزوک  

بړونککد د  هککانګیر پککف سککیسف   د زببککل والیککت د شککسوزو وسسککوبس 

مسکافرو   چک  سکف  تنف ګوډبګ  عسکرر ۴  ف څیرمفتورغونډ ت  ک 

میوکف وسکوو بو مکوټر رسپ ژونکدي ونیکول  ۳سف   ی  موټر غالک ی ؤ

 2020/2/10. شول

 دګوډبګیانو پف موټریزکاروبن  برید شوی  شا وی ک 

دزببل والیت د شکا وی وسسکوبس  بړونکد د شکاپ حسکن خیوکو پکف 

پکف   تکررسپ شکودمزدور دښسن پف موټریزکاروبن  برید   سیسف ک 

خکو ککرپ شکسېرپ یک  نکف دپ  وبوښکتل دښسن تف توفکاس   برید ک 

 2020/2/10ې.  ترالسف شو 

 پف مزدور دښسن  برید تررسپ شو  برغندبر ک 

پکف سکیسف   سودینکانو  د زببل والیت د برغندبر وسسوبس  بړونکد د

د   پف برید ک  دښسن تف  عسررو  بریدتررسپ شو وک  پف ګوډبګي

 وربوښتو توفاتو 

 2020/2/10ي. پف بړه کرپ معووماس نف دي ترالسف شو 

 تسویم شو  میوف وسوو رسپ مجاهدینوتف ۲یو عسرر سف   برغندبر ک 

د زببککککککککل والیککککککککت دبرغنککککککککدبر وسسککککککککوبس  یککککککککوتن 

دنکدپ  پف کنډ  ک  یک   د مرکز قالس   چ   عسرر  بوسیدونرر

مجاهدینوتکف   دبسالم  بمارس  وسو رسپدر  ک  تررسپ دح،ائ،وپف

سف ځکان رسپ یکو نارنجکک بو یکو کالشکینرو    نوموړي  تسویم شو

 2020/2/15ورساوپ.  هم ترمجاهدینو پوري رب
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بو سف ث،یل رسپ   ګوډبګ  عسرر قتل ۴ک  نفوذي مجاهد شینر 

 مجاهدینوتف ربورسید

والیت د شینر  وسسکوبس  بړونکد دپښک  سکیس  د ډر    د زببل

  بریکد وککعسکررو و پف پوستف ک  یوتن نفوذي مجاهد پف ګوډبګي

پېښککک  وروسکککتف   سکککف  یککک   ووژل تنکککف ګکککوډبګ  عسکککرر  ۴بو 

 سف یو ث،یل رسپ روغ رمټ   ددښسن  نوموړی

 2020/2/16. ترخپوو موګرو پوري ربورسید

 ووژل شو  برغندبر ک  یو مزدور عسرر دسیزر پف مټ

ونککدد دپ بفغانککانو پککف سککیسف د زببککل والیککت دبرغنککدبر وسسککوبس  بړ 

دسیزر پف مټ وویشتل شکو بوځکای پکف ځکای   یوتن مزدور عسرر  ک 

 2020/2/16. ووژل شو

 ګوډبګ  عسرر دسیزري وسوو پف مټ ووژل شول ۲میزبنف ک  

والیت د میکزبين وسسکوبس  بړونکد د ټریکر پکف سکیسف کک    د زببل

دسیکککزري وسکککوو پکککف   تنکککف ګکککوډبګ  عسکککرر۲دمکککزدوري بردو 

 2020/2/16.  وویشتل شول بوځای پف ځای ووژل شول  مټ

میزبنف ک  پف پوستف برید  یوګوډبګر عسرر دسیزر پف مټ قتل 

 شوی

د زببل والیکت د میکزبين وسسکوبس  بړونکد د ټریکر پکف سکیسف کک  

وسکووبل بریکد   دشسوزو کيل تف څیرمف دمزدور دښسن پکف پوسکتف

خوکرپ شسېرپ  وبوښتل توفاس   پف  برید ک   دښسن  تف تررسپ شو

دیککادي وسسککوبس  بړونککد   هسککدبربزې  یکک  نککف دپ ترالسککف شککو 

دسیزر پف مټ وویشتل   دپوست  یوتن ګوډبګر عسرر  موخیانو  د

 2020/2/18. شو بوځای پف ځای ووژل شو

 ووژل شو  برغندبر ک  یوګوډبګر عسرر

د زببل والیت د برغندبر وسسوبس  بړوند د دپ بفغانانو پکف سکیسف 

ددربزککو  پکف مکټ   یکوتن ګکوډبګر عسکرر  دمزدور دښسن ک 

 2020/2/19. وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 ګوډبګ  عسرر وژل شوي۲  برغندبر ک  

پککف سککیسف    د زببککل والیککت د برغنککدبر وسسککوبس  بړونککد د سودینککانو

یوتن مزدور عسرر ددربزکو  پف مکټ وویشکتل شکو بوځکای پکف   ک 

پف یادپ سیسف ک  یوګوډبګر عسکرر دسیکزر   هسدبربز  ځای ووژل شو

 2020/2/21وژل  شو. پف مټ و 

یوعسرر سف کالشینرو  رسپ مجاهدینوتف تسویم   مرکز قالس ک 

 شو

یککککوتن   پککککف مربو ککککاتوک   د زببککککل والیککککت دمرکککککز قککککالس

)عصکککست  دهسکککدي والیکککت دبرغنکککدبر وسسکککوبس    عسکککرر

بوسکککیدونرر دح،ائ،وپکککف در  کوسکککورسپ دبسکککالم  بمکککارس 

نومکوړي سکف ځکان رسپ یکو کالشکینرو    اهدینوتف تسکویم شکومج

 2020/2/21تف  ربووړ. ترمجاهدینو   هم

 فربپ
 پف مزدور دښسن  بریدونف شوي  پشتروپ ک 

د فربپ والیت دپشتروپ وسسوبس  بړوند د حسن ببکاد بو کالتکف يک  

دمزدور دښسن پف هغف عسررو چ  سکیس    پف سیسوک    شیردل

  پکف  بریکدونو کک  دښکسن تکف بریدونکف تکررسپ شکولتف ربغکيل ؤ  

 2020/2/2ې. ترالسف شو   خوکرپ شسېرپ ی  نف دپ وبوښتلتوفاس 

دفربپ پف پشتروپ ک  ګډ دښسن دیوې دین  مدرس  ټول کتابونف 

 بودموريانو ګڼ وسائط سوځويل

سکیس  تکف دګکډ   بړونکد د سنګکر  د فربپ والیت دپشکتروپ وسسکوبس 

دکورونکو دتالشک  پکف   دښسن عسرر دعسویاتوپف موخف ربووتل چک 

  سف کورونکو یک  ن،کدي بوقیستک  تکوک   ووهلی  ګڼ کویوبل   بهانف

دښکسن دیکوې دینک  مدرسک  ) ب کحار   پکف دې رسبېکرپل  غالک  

هسکدبربز یک  دمورک  ول  وسکوځ  فف   ټول سوبزم بودینک  کتابونکف 

نکککور  ۴بو   وسکککوځول خورکککو یکککو تربکتکککور بوګکککڼ موټرسکککایروونف 

 2020/2/3یووړل. موټرسایروونف ی  سف ځان رسپ 

 مرکز ک  پف مزدور دښسن  بریدونف شوي

سکیس  تکف پکرون   د فربپ والیت د مرکز فربپ ښار بړونکد د کر ک 

ل درئیو پف شکسو   ماسپښین دګوډبګ  بدبرې د  اسو  شبر 

ګڼ شسېرګوډبګیان ربورسیدل چ  دمجاهدینوسف سکوري وربانکدي  

مزدور دښسن دتوفاتو پف    د بریدونو پف مهال بریدونف تررسپ شول

پککف پېښککف ککک  یککوتن   سیککدسورسپ پککف تېښککتف مجبککورپ ککک ی شککو

 2020/2/3ورسېد.  هم دشهادس سوړم،ام تف  زخس  بویوبلمجاهد

 ریدتررسپ شوپشتروپ ک  دمزدوروپوسیسو پرپوستف  

دمکزدورو  مرککز تکف څیرمکف  د پشکتروپ وسسکوبس   د فربپ والیکت

بریکد   تکوت پکف مکټ ۹د بیو پ   ک    پف پوستف  پوسیسو دپس 

 ښککتل. وبو  تککررسپ شککو چکک  پککف پایوککف ککک  یکک  دښککسن تککف توفککاس 

2020/2/3 

 مرکز ک  دیرغوګرو پف پټن ځای توغندیز بریدونف شوي

بړوند هوبی  بډه ک  دیرغوګکرو پکف د فربپ والیت دمرکز فربپ ښار 

پکف نښکف شکویو  ل  پکف بریکد کک شو   توغندي وتوغول ۳ځای  نپټ

وبوښکتل   چک  سکف بموکف یک  دښکسن تکف توفکاس وسګېکدل  هدفونو 

پکف ټېټکف   ټکول والیکت کک   وروستف ددښسن ډول ډول بسوترکو پکف

 وکک  بو فکربپ ښکارتف نکزدي یک  ببکارهم  ګزم  پیل کک ي  برتفا 

 2020/2/4وبړول.  ورو تف ی  توفاس مور  خ  چ 
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 مرکز ک  یوتن پوسیو سف موټر بووسوو رسپ مجاهدینوتف تسویم شو

د فربپ والیت د مرکز فربپ ښار بړوند د سکوهان میربغکا پکف سکیسف 

دح،ائ،وپکف در  کوسکورسپ دبسکالم   دپوست  یکوتن پکوسیو  ک 

نوموړي سف ځان رسپ یو مکوټر   یکو   بمارس مجاهدینوتف تسویم شو

ربورسکول.  بویوچو  ټوپک هم مجاهدینوتف  کالشینرو  بوچانټف 

2020/2/4 

پشتروپ ک  ددښسن پف ډزو یوپ سپین رسي ښځف بو یو سپین  یری شهیدبن 

 شول

دمککزور   مرکککز تککف څیرمککف  د فککربپ والیککت د پشککتروپ وسسککوبس 

وکک ې نو ډزې دهکاوبنو   عسررو دمورک  خورکوپر کورونکو  دښسن

یکوپ سکپین رسي ښکځف بویکو سکپین  یکری سک ی   چ  سف بموف ی 

 2020/2/4شول. شهیدبن 

 ماشومان زخسیان شوي ۴مرکز ک  ددښسن پف هاوبنونو 

د فربپ والیت د مرککز فکربپ ښکار بړونکد د شکامسګا پکف سکیسف کک  

پکف مکټ   دهکاوبن  کورونکو فدمزدور ښسن عسررو دمور  خوروپک

ماشکومان زخسیکان  ۴بموف ی  پف یوپ کورک   چ  سف ل وک بریدونف

 2020/2/4. لشو 

 بریدتررسپ شو   قربرګاپ  پف  باالبوو  ک 

والیکککت دبکککاالبوو  وسسکککوبس  بړونکککد د سښکککرري پکککف   د فکککربپ

  پکف  بریکدونو کک   دبم بفګن پف مټ بریدونف تررسپ شول  قربرګاپ

ې. ی  نکف دپ ترالسکف شکو   خوکرپ شسېرپ وبوښتلدښسن تف توفاس 

2020/2/5 

 بوفربپ رودک  ددښسن بسوترو ببارونف ک ي  باالبوو 

د فربپ والیت دباالبوو  بو فربپ رود وسسوبسیو پکف مربو کاتوک  

دیرغوګرو بوګوډبګیانو بسوترو پف ټېټف برتفا  ک  بسکوتن  ککويل 

پکف ځینکو  چ  ښځ  بوماشومان ی  سخت ویرويل بو وروسکتف 

چ  مورک  هم  وک ل    سیسوک  ددښسن  یټ بسوترو ببارونف

 2020/2/5وبړول. ی  دربنف مايل زیانونف   خوروتف

 باالبوو  ک  دمزدور دښسن پف قربرګاپ  بریدتررسپ شو

د فربپ والیت دبکاالبوو  وسسکوبس  بړونکد د تخسکیر  پکف سکیسف 

د ډييسکک قربرګککاپ پککف نامککف مرکککز بانککدي    د مککزدور دښککسن ککک 

خکوکرپ  وبوښکتل دښکسن تکف توفکاس پف  برید کک    بریدتررسپ شو

 2020/2/5ې. شسېرپ ی  نف دپ ترالسف شو 

 پف بشغاسګرو توغندیز برید تررسپ شو  مرکز ک 

د فربپ والیت دمرکز فربپ ښار بړوند هوبی  بډه ک  دیرغوګکرو پکف 

توغنکدي پکف وتوغول  شول  د برید پف  مهکال توغندي  ۲  تم ځای

توفککاس   یرغوګروتککف  بموککف یکک   چکک  سککف وسګېککدل بډه ککک  دننککف 

 2020/2/6وبوښتل. 

 یرغوګرو توغندیز برید تررسپ شو  فربپ مرکز ک  یوځل بیا پف

د فکککربپ والیکککت دمرککککز فکککربپ ښکککار بړونکککد هکککوبی  بډه کککک  

پکف  بریکد   دیرغوګرو پف پټن ځای نتوغندیز برید تررسپ شو  دننف

 وسګېککدلپککف نښککف شککویو هککدفونو   دوپ توغنککدي پککف بډپ ککک ککک  

 2020/2/6وبوښتل. دښسن پر  توفاس   چ 

 مرکز ک  دیرغوګرو پف مرکز توغندیز برید شوی

هککککوبي  بډه   والیککککت دمرکککککز فککککربپ ښککککار بړونککککد  د فککککربپ

د یرغوګکرو   پکف بډه کک  دننکف  یوتوغندی وتوغول شو چ   باندي

 2020/2/7وبوښتل.  بودښسن تف پر  زیان  هستوګنځایونو وسګېد

 مزدوربربریان قتل موټر بووسو  ی  مجاهدینو ربورسويل ۳مرکز ک  

پکف   دفربپ والیت دمرکز فربپ ښار بړوند د دهیکک پکف سکیسف کک 

تنکف  ۳   پکف  بریکد کک  مزدورو سنګوري بربریانو  بریدتررسپ شکو

ددښکسن هسکدبربز   بویکو شکسېر نکور ژوبکل شکول  سنګوریان قتکل

 بویوث،یل   یورسبچف موټر

 2020/2/7.  دمجاهدینوال  تف ورغول

 یو مزدور عسرر ووژل شو  باالبوو  ک 

دفربپ والیت دباالبوو  وسسوبس  بړوند د کال قوعف پف سکیسف کک  

دمزدور دښسن دپوست  یوتن پیرپ دبر دسیزر پف مټ وویشتل شکو 

 2020/2/8.  بوځای پف ځای ووژل شو

ګڼ   ګوډبګیان قتل ۸ فمجاهدینوپوستف فتح مرکز ک  نفوذي

 ربورسول  مهامس

د   د فربپ والیت دمرکز فربپ ښار بړونکد د دهیکک پکف سکیسف کک 

نفکوذي مجاهکدینو پکف   مزدورو سنګوري بربریانو پف پوسکتف کک 

سکف   یک   ووژلتنف مزدور بربریکان  ۸ید وک  بو برمزدورو بربریانو 

کالشککینروفونو    ۱۳سکف   مجاهکدین ددښککسنیککاد   پېښک  وروسکتف

یوث،یل   یوربکټ   یو دسکپو م  دوربکر   یکو پوکډر مکوټر بو ګکڼ 

. پککوري ربورسککیدل  ترخپوککو مرکزونککو  شککسېر نککورو مهامتککورسپ

2020/2/9 

 برید شوی   پشتروپ ک  پف پوستف

پف نامف   دپس   مرکز تف څیرمف  د فربپ والیت دپشتروپ وسسوبس 

پکف   برید تررسپ شو  توت پف مټ ۹  د بیو پ      پوستف باندي

خکوکرپ شکسېرپ یک  نکف دپ  وبوښکتل برید کک  دښکسن تکف توفکاس 

 2020/2/10ې. ترالسف شو 

 ګوډبګ  عسرر وویشتل شول ۲پشتروپ ک  پف پوستف برید 
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بریکد   د رس پکف پوسکتف  دپشتروپ وسسوبس  د بازبر  د فربپ والیت

.  تنف مزدور عسرر وویشکتل شکول ۲دبرید پف پایوف ک  شو  تررسپ 

2020/2/10 

مجاهدینوتف تسویم   میوف وسوو بومهامتورسپ۲مرکز ک  یوعسرر سف 

 شو

دګکککوډبګ  بدبرې د   د فکککربپ والیکککت د مرککککز فکککربپ ښکککار کککک 

 یوتن عسرر  فرق 

  دح،ائ،وپککککف در  کوسککککورسپ دبسککککالم  بمککککارس  ) بغا ککککان 

میوککف  وسکک   ۲نومککوړي سککف ځککان رسپ   مجاهدینوتککف تسککویم شککو

بورسککول. مخککابرې هککم مجاهدینوتککف ر  ۲چککانټ  بو  ۲ټوپرونککف   

2020/2/10 

 پشتروپ ک  یوټانګ ویجاړ مزدور دښسن تف توفاس بوښت 

وسککووبل   پککف مرکککزي ودبنکک   دفککربپ والیککت دپشککتروپ وسسککوبس 

بو   ددښکسن یوټانکګ ویجکاړ  دبرید پکف پایوکف کک   بریدتررسپ شو

خکوکرپ شکسېرپ یک  نکف  وبوښتف بوف مزدور دښسن تف درنف مرګ ژو 

 2020/2/11ې. دپ ترالسف شو 

 پف ګوډبګ  عسررو وسووبل بریدتررسپ شو  باالبوو  ک 

پکف   دفربپ والیت دباالبوو  وسسوبس  بړوند د شیوبن دچهارکوڅ 

پف هغف مزدورو عسررو وسووبل بریدتررسپ شو چ  سف    سیسف ک 

د دښکسن    د بریکد پکف  پکای کک   خپيل پوسکت  د بانکدي ربووتکل

 2020/2/11.  والړل  دتوفاتو پف سیدسو رسپ بیرتف پف تېښتف عسرر 

مور  وګ ي شهیدبن  ۱۱مرکز ک  دیرغوګرو ډرون پف  الپېښوک  

 ک ي

د فربپ والیت دمرکز فربپ ښار بړوند د غالمکان دښکت پکف سکیسف  

کک   ډرون بسوتر  دهغف مور  خورو موټر پکف نښکف  ک  دیرغوګرو

دبریکد  وتيل ؤ  دمرغانو دښرار سپارپ سف چرپ دبر ټوپرونو رسپ  چ 

تنف ښراریان ځای پف ځکای شکهیدبن  ۶پف پایوف ک  موټر ویجاړ بو 

هکم دیرغوګکرو   د ککاریز شکیخان پکف سکیسف کک    هسدبربز  شول

 ۵سکپارپ   ډرون د مور  تجاربنو یو سوکسل موټر پف نښف ک  بوپر 

 2020/2/12ک ل.  پف ځای شهیدبن هیوبدوبل ی  ځای   تنف

 نور ژوبل شول ۲مرکز ک  یوبربرر قتل 

دمرککککز فکککربپ ښکککار بړونکککد د دهیکککک پکککف سکککیسف   د فکککربپ والیکککت

دیرغوګککرو بودهغککوی دګککوډبګ  سککنګوري بربریککانو ترمککابین   ککک 

یوتن بربرر ځای پکف ځکای   پف پایوف ک  ی   چ شوپ ربمنځ تف   نښتف

 2020/2/12. لنور ژوبل شو ۲قتل بو

 موټر سایرل ی  ویجاړ شول۲ګوډبګ  پوسیو قتل  ۲  بناردرپ ک 

دمرککککزي ودبنککک  بو بکککازبر   د فکککربپ والیکککت د بنکککاردرې وسسکککوبس 

  پوسیسو وسووبل بریدتررسپ شو ودکسین پف تر  ک  پف ګوډبګي  ترمابین

 ۲تنککف ګککوډبګ  پککوسیو ځککای پککف ځککای قتککل بو ۲پککف پایوککف ککک  یکک  

 2020/2/13.  شول ی  ویجاړ  موټرسایرل

 مور  خورو تف زیانونف بړويل  باالبوو  ک  ددښسن بسوترو ببارک 

د فربپ والیت دباالبوو  وسسوبس  بړوند د شکیوبن بوخوب کف خرضک 

چک  سکف بموکف   ې وكک  یټ بسوترو ببارح  ددښسن  پف سیسوک 

 2020/2/13وبوښت.   دروند زیان  تف  دمور  خورو کروندو  ی 

 پف مزدور دښسن وسووبل بریدونف شوي  پشتروپ ک  

پککف محککارصپ مرکککز دسککپرو   د فککربپ والیککت دپشککتروپ وسسککوبس 

شکول  پکف  بریکدونو کک  دښکسن  تکف    بودرنو وسوو بریدونف تررسپ

 2020/2/15ې. خوکرپ شسېرپ ی  نف دپ ترالسف شو زیان  وبوښت 

 مرکز ک  ګډ دښسن یومور  س ی بندي ک ی

پککف سککیسف   ښککار بړونککد د خورمککاسقدفککربپ والیککت دمرکککز فککربپ 

وهوککف  دمورکک  خوروپککف کورونککو چاپککف و   ددښککسن سککف سککوري  ککک 

بو سکف سکیس  نکف   لتال  کک    دچاپ  پف مهال دښسن ګڼ کورونف

یککووړ.  یکک  یککوتن کویککوبل هککم سککف ځککان رسپ   دتېښککت  پککف مهککال

2020/2/15 

 تنف مزدور عسرر وویشتل شول ۳باالبوو  ک  

پککف سککیسف   وو  وسسککوبس  بړونککد د کککال قوعککفد فککربپ والیککت دبککاالب

مکټ   تنف ګوډبګ  عسرر دسیزري پف ۳دمزدوري بردو دپوست    ک 

 2020/2/15.  وویشتل شول

 وشوپ  مرکز بړوند شامسګاپ ک  سف ګوډبګ  دښسن رسپ  ګ پ 

پککف سککیسف   والیککت دمرکککز فککربپ ښککار بړونککد د شککامسګاپ  د فککربپ

دمککککزدور دښککککسن پککککف هغککککف موټریزکککککاروبن چکککک    ککککک 

  وشکککول بریدونکککف   وسسکککوبس  پکککف سکککوري روبن ؤ  دبکککاالبوو 

دربنف توفاس بوښت  خکوکرپ شکسېرپ یک    بریدونوک  دښسن تف  پف

 نف دپ 

 2020/2/16ې. څرګندپ شو  

 قربرګاهربید تررسپ شودګوډبګیانو پف   باالبوو  ک 

دفربپ والیت دباالبوو  وسسوبس  بړوند د شیوبن د چهارکوڅ  پکف 

دښکسن تکف   دبریدونو پکف پایوکف کک ل  شو تررسپ   قربرګاپ بریدونف

پکف پېښکف ې. خوکرپ شسېرپ ی  نکف دپ ترالسکف شکو وبوښتل  توفاس 

ورسکېد.   ک  یوتن مجاهد زخسک  بویوبکل دشکهادس سوړم،کام تکف 

2020/2/17 

باالبوو  ک  یوګوډبګر پوسیو سف خپوو بسنادو رسپ ژوندی ونیول  

 شو
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یوتن   د فربپ والیت دباالبوو  وسسوبس  بړوند د کنسک پف سیسف ک 

مخر  ی  پکف ب یکرپ بردو بو بو    ګوډبګر پوسیو ) عبدبسرریم  چ 

ژوندی ونیکول   سف خپوو بسنادو رسپ  پف پوسیسو ک  دندپ تررسپ کوسف

 2020/2/17. شو

 دسیزر پف مټ ووژل شو  یو مزدور عسرر  بنار درپ ک 

پکف    دهنک   د فربپ والیکت د بنکار درې وسسکوبس  بړونکد د سکوړي

یوتن عسکرر دسیکزر پکف مکټ   سیسف ک  دمزدور دښسن د قربرګاپ

 2020/2/19. وویشتل شو بوځای پف ځای ووژل شو

 توغندي توغول شوي ۲مرکز ک  دیرغوګرو پر پټنځای 

هوبی  بډه ک  دیرغوګرو پکر   یت دمرکز فربپ ښار بړوندد فربپ وال

دوبړه   د بریککد  پککف  مهککال  توغنککدي وتوغککول شککول۲   پککټن ځککای

 توغندي پف بډه ک  

وبوښکتل.  توفکاس   دښکسن تکف  سکف بموکف یک   چک  وسګېکدل  دننف 

2020/2/20 

 د پشتروپ وسسوبس  پر مرکز برید دښسن تف توفاس بوښت 

دسپرو  درنو   پر مرکزي ودبن   وسسوبس  د فربپ والیت دپشتروپ

پکککف   ګککک ه    بوسیکککزري وسکککوو پکککف مکککټ بریدونکککف تکککررسپ شکککول

خکوکرپ شکسېرپ یک  نکف دپ  وبوښکتف ګوډبګیانوتف مرګ ژوبوف   ک  

 2020/2/20ې. ترالسف شو 

 مرکز ک  دیرغوګرو پر پټن ځای توغندیز برید شوی

دیرغوګکرو پکر   دفربپ والیت دمرکز فربپ ښار بړوند هوبی  بډه ک 

توغندی پف نښف شکوي   پف  برید ک  پټن ځای یو توغندی وبر شو

وبوښککتل.  چکک  سککف بموککف یکک  دښککسن تککف توفککاس  وسګېککدل هککد  

2020/2/21 

 کابل 
 کابل ښار ک  د زندبن د کارمند پف موټر چاودنف وشوپ

حوزې بړوند قصب  څوورالرې تف څېرمکف د څرخک   ۱۵د کابل ښار 

پکف پوف د زندبن د یو تن کارمنکد پکف رینجکر چاودنکف تکررسپ شکوپ  

ساتونر  یک   ۳د دښسن رینجر تخریذ  قومندبن بو  چاودنف ک  

 2020/2/2م پ بو ژوبل شول.

 عسرر م پ بو ژوبل شول ۵رینجر تخریذ   ۲رسو  ک  

د کابککل والیککت د رسو  وسسککوبس  بړونککد تنګکک  سککیسف ککک  د 

 دښسن پف 

رینجر موټر ویجاړ   ۲وشوې  د چاودنو  سف بموف موټرو چاودن  

هسککدبربز د هسکککدې  مککزدور عسککرر مککک پ بو ژوبککل شکککول. ۵

 الل ببکاد پکف سویکف الرپ د  –وسسوبس  پف مربو اتو ک  د کابل 

ک کین بو شیرخاين سیسف ک  هم د مکزدور دښکسن پکف ټکانررو 

ټانررونکف ویحکاړ شکول  ۲برید تررسپ  شو چ  پکف تکر  کک  یک  

.2020/2/3 

 ټانرر ویجاړ شول ۲رسو  ک  د مزدور دښسن  

ړوند ک کین بو شیرخان  سیسف د کابل والیت د رسو  وسسوبس  ب

وشو چ   پف  مهال   ی   ک  د مزدور دښسن د تیوو پف ټانررو برید

 2020/2/4شول. ټانرر ویجاړ  ۲د مزدور دښسن 

 قرپ باغ ک  ګډ دښسن کورونف وربن ک ي بو پرب  سوټامر تررسپ ک ی

د کابل والیت د قرپ بکاغ وسسکوبس  بړونکد سبزسکنګ بو قوعکف بکاز 

د چکاپ  وحشیان چاپ  ووهو    د ګډ دښسن  عسررو کویو باندې

بسکوزوس   کورونکف و د کورونو دروبزې پکف بونکو  پف  مهال  دښسن 

  پف زور د خورو کورونو تف ننوتکل بو د تاالشک  پکف پوسکف ون ولی  

بو د توکو پکر مهکال یک  د زربعکت یکو کارمنکد وک  ی  پرب  سوټامر 

 2020/2/9یووړ.  )نوربغا  سف ځان رسپ

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۳و  ک  رینجر تخریذ  رس 

د کابل رسو  وسسوبس  بړوند کوس  پوست  تکف څېرمکف د مکزدور 

 دښسن پف 

 ۳رینجکر تخریکذ  پکف   بریکد کک   د دښکسن  رینجر برید وشکو  

 2020/2/11مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۵رسو  ک  رینجر تخریذ  

د کابککل والیککت د رسو  وسسککوبس  بړونککد تککور نککاو سککیسف ککک  د 

مزدور دښسن پف رینجر موټر برید وشو چ  پف تر  ک  یک  مکوټر 

 2020/2/14مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول. ۵تخریذ  

 رسو  ک  د دښسن پف پوستف برید وشو

چک   وشکو  د کابل رسو  وسسوبس  ک  د دښسن پف پوستف بریکد 

 2020/2/22ښتل. وبو  ن تف توفاس سف بموف ی  دښس

 غزين
 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۶موټر تخریذ   ۲شوګر ک  

د غزين والیت د شوګر وسسکوبس  بړونکد یرګتکو سکیسف کک  د مکزدور 

دښسن پف بکامالک کاروبن بو پوستو پرب  بریدونف تررسپ شول چ  پف 

 ۲بومزدور عسکرر قتکل  ۴غټ موټر تخریذ   ۲تر  ک  ی  د دښسن  

 2020/2/3  نور ژوبل شول.

 مزدور عسررووژل شو ۱غزنر مرکز ک  رینجر تخریذ  

د غزين مرکز بړوند بوخ دروبزپ ک  د مکزدورو پوسیسکو پکف رینجکر 

 ترتیر  
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 ۱بو  وبوښکترینجر تکف زیکان   پف  چاودنف ک  چاودنف تررسپ شوپ 

هسدبربز د  باروبسو بو شهباز سیسف کک  ووژل  شو  مزدور عسرر 

چ  پف تر  کک  یک   بریدونف وشول د مزدوري بردو پف پوستف هم 

 2020/2/3  مزدور عسرر قتل  ګڼ نور ژوبل شول. ۱

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۷غټ موټر تخریذ   ۲شوګر ک  

د غزين والیت شوګر وسسوبس  بړوند یرګتکو سکیسف کک  د مکزدور 

  ک کاروبن بو پوستو پکرب  بریدونکف تکررسپ شکول دښسن پف بکامال

نکور  ۳مزدور عسرر قتل   ۴غټ موټر تخریذ   ۲ پف  بریدونو ک  

 2020/2/4ژوبل شول.

 مزدور عسرر ووژل شو ۱غزين مرکز ک  

د غزين والیت مرکز بړوند زرګرو تکف څېرمکف ککابوو دبمکان سکیسف 

د وشو چ  پکف د سیزري ټوپرو بری ک  د مزدورو پوسیسو پف پوستف 

 2020/2/4مزدور عسرر ووژل شو. ۱مهال ی  

 غزين مرکز ک  پف مزدور دښسن برید وشو

د غزين مرکز بړوند نوغ  بو شکهباز سکیسف کک  د مکزدوري بردو پکف 

 ی  دښسن تکف د رس بو مکال زیکان  بموفچ  سف  وعسررو برید تررسپ ش

 2020/2/5وبوښت.

 پوسیو ووژل شول ۴ غتو ک  موټر تخریذ  

د غزين والیت د  غتو وسسکوبس  بړونکد پیکرپ ککف سکیسف کک  پکف 

مککزدور  ۴مککزدورو پوسیسککو بریککد ککک  د دښککسن مککوتر تخریککذ بو 

 2020/2/5 پوسیو ووژل.

 مزدور پوسیو ووژل شول ۲غزين مرکز ک  

د غزين مرککز بړونکد  بکاروبسو سکیسف کک  د مکزدورو پوسیسکو پکف 

 مزدور پوسیو ووژل شکول. ۲پوستف برید وشو چ  پف تر  ک  ی  

2020/2/5 

 بربرر ژوبل شول ۱م،ر ک  

د غککزين والیککت د م،ککر وسسککوبس  ودبنکک  تککف څېرمککف پککف پویوبربریککانو 

بربرکر  ۱چاودنف تررسپ شوپ چ  پف تر  کک  یک  د عبکدبسعویم پکف نکوم 

 2020/2/5مرګونر ژوبل شو.

 مزدور عسرر ووژل شو ۱غزين مرکز ک  

زدوري بردو پف بمنیت  پوسکتف بریکد د غزين والیت مرکز ک  د م

 نکور ژوبکل شکول. ۲مزدور عسکرر قتکل   ۱وشو چ  پف تر  ک  ی  

2020/2/6 

 مزدور عسرر ووژل شو ۱غزين مرکز ک  ټانک تخریذ  

د غزين والیت مرکز بړوند شهباز سیسف کک  د مکزدوري بردو پکف 

بو  ټانکک تخریکذ ۱پوستف برید وشو چ  پف تر  ک  ی  د دښکسن 

هسکدبربز د یکاد مرککز وبوښتف  عسررو تف مرګ ژوبوف  پر   ناستو

تن مکزدور  ۱د چریر   برید پف  مهال بړوند بوړومنډح سیسف ک  

 2020/2/7.  ووژل  شوعسرر 

 مزدور بربرر ژوبل شو ۱شوګر ک  

د شککوګر وسسککوبس  بړونککد یرګتککو سککیسف ککک  د مککزدوري بردو پککف 

 پوستف برید 

 2020/2/8  مزدور عسرر ژوبل شو. ۱وشو چ  پف تر  ک  ی  

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۳قرپ باغ ک  

د غزين والیت د قرپ باغ وسسوبس  پف ودبن  د سیزري ټوپک بریکد 

ګکوډبګر ووژل شکو.هسدبربز یکادپ سکیسف  ۱وشو چ  پف مهال یک  

ک  مجاهدینو پف مزدور دښسن ترتیر  چاودنف تررسپ شکوپ چک  

بل  ۱ی  د دیګانانو د کيل ظاح بربرر )غالم شاپ  قتل بو  مهالپف 

 2020/2/9 ژوبل شو.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۷شوګر ک  ټانک تخریذ  

سککیسف ککک  د د غککزين والیککت د شککوګر وسسککوبس  بړونککد یرګتککو 

مزدوري بردو پف بکامالک کاروبن برید تررسپ شو چ  پف تر  کک  

نککور ژوبککل شککول.  ۴مککزدور عسککرر قتککل   ۳ټانککک تخریککذ   ۱یکک  

هسدبربز د یادې وسسوبس  پکف خارخشکف سکیسف کک  د دښکسن پکف 

 کاروبن برید تررسپ شکو چک  پکف تکر  کک  یک  دښکسن تکف توفکاس 

 2020/2/12 سف  شوې.وبوښتل  خو شسېرپ  ی   نف  دپ  ترال 

 مزدور عسرر ووژل شول ۲غزين مرکز ک  

د غزين مرکز بړوند شهباز سیسف ک  د مزدوري بردو پف پوستف د 

سیزري ټوپرکو پکف مکټ بریکد تکررسپ شکو چک  پکف تکر  کک  یک  د 

 2020/2/12 عسرر ووژل شول.  ۴مزدوري بردو 

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۴شوګر ک  

شوګر وسسوبس  بړوند ناين سیسف ک  د مزدور دښکسن د غزين والیت د 

 ۱مکزدور عسکرر قتکل بو  ۳پف عسررو برید تررسپ شو چ   پف مهال یک  

 2020/2/14ژوبل شو.

 ګیرو ک  وحب بشغاسګرو چاپف ک  دروند وحشت ک ی

  غزين والیت د ګیرو وسسوبس  بړوند بهکارپ بو بدینکو کویکو بانکدې 

مهکال د چکاپ   پکف    وهوکفوحشیانف چاپکف و  د ګډ دښسن  عسررو

  خوک ی  سکف لدښسن د ګڼو کورونو دروبزې پف بونو تخریذ ک  

یکووړل. تنف سف ځان رسپ  ۲بو د توو  پف مهال ی   وبیستل کورونو رب 

2020/2/15 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل ک ل ۵شوګر ک  برید 

د غزين والیت د شکوګر بړونکد نکاين سکیسف کک  د مکزدوري بردو پکف 

بکل  ۱مزدور عسرر قتل   ۴پوستف  برید تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی  

 2020/2/15ژوبل شو.
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 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۶شوګر ک  

د غزين والیت د شوګر وسسوبس  بړونکد عاشکق وبسکو سکیسف کک  د 

تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی   مزدوري بردو پف پیادپ عسررو برید

 2020/2/15نور ژوبل شول. ۲مزدورعسرر قتل   ۴

 مزدور عسرر ووژل شول ۲غزين مرکز ک  

د غزين والیت مرکز بړوند شهباز سیسف ک  د مکزدوري بردو 

پوستف د سیزري ټوپرو پف مټ برید وشو چ  پف تکر  کک   پف 

 مزدور عسرر  ۲ی  

 2020/2/16ووژل شول.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۴غزين مرکز ک  

د غزين مرکز بړوند  بکاروبسو سکیسف کک  د مکزدوري بردو پکف ګزمکف 

بکل  ۱مکزدور عسکرر ووژل  شکول بو  ۳برید وشو چ   پف تر  ک  یک  

 2020/2/18شو.   ژوبل 

 مزدور عسرر ووژل شول ۷شوګر ک  

د غزين والیت د شوګر وسسوبس  بړوند نوبباد سیسف کک  د مکزدور 

تنکف  ۷دښسن پف عسررو کسین برید تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی  

 2020/2/18مزدور عسرر قتل بو یو شسېر نور ژوبل شول.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۴شوګر ک  

شوګر وسسوبس  پکف یرګتکو سکیسف کک  د مکزدور  والیت  د د غزين

 نور ژوبل کک ل. ۲مزدور عسرر قتل   ۲دښسن پف پوستف برید ک  

2020/2/18 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۲شوګر ک  پف قربرګاپ برید ک  

د شوګر وسسوبس  بړونکد سکین  سکیسف کک  د مکزدوري بردو 

مکزدور  ۱پف قربرګاپ بریکد تکررسپ شکو چک  پکف تکر  کک  یک  

 2020/2/19  بل ژوبل شو. ۱عسرر قتل 

 عسرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شو ۱شوګر ک  

د غزين والیت د شوګر وسسوبس  بړوند چهاردیوبل سیسف ک  د 

سکف مجاهکدینو عبدبسباق   تن عسرر  ۱مزدوري بردو د قربرګاپ 

بو  فیککو میککل کالشککنرو   چانټکک  نومککوړي  رسپ یککو ځککای شککو

 2020/2/19مجاهدینو تف  وسپارل. نارنجک 

 م،ر ک  ګډ دښسن کورونف تخریذ  ګڼ وسائط سوځويل

د غزين والیت د م،ر وسسوبس  بړوند سویم خیکل  چهکارکال بو زړپ 

 د چکاپ  ووهو   وحشیانف چاپ  د ګډ دښسن  عسررو کال باندې 

پککف مهککال ګککډ دښککسن د ګڼککو بوسيسکک کورونککو دروبزې پککف بونککو 

  وبیستل تف پف زور ننوتل  خوک ی  سف کورونو رب  بسوزوس   کورونوو 

 بو خورو تکف یک  درونکد مکايل زیکان  سوځول ن،ویف وسائط ی  ورتف 

 2020/2/19 وبړبوپ. 

 شوګر ک  ټانک تخریذ  ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول

د شوګر وسسوبس  پف بنګ  سیسف ک  د مزدوري بردو د ګزمک  پکف 

ټانک تخریذ بو پرک  وشوپ  پف  چاودنف ک   ټانک د ماین چاودنف 

 2020/2/17وبوښتف.  سپرو مزدورو عسررو تف مرګ ژوبوف 

 قرباغ ک  د قومندبن موټر ونیول شو

د غزين  والیت د قرباغ وسسوبس  ودبن  تف څېرمف د یو س  عسویاتو پف 

ونیکول   س  ک  د معصوم پف نوم د یو تن بربر  قومنکدبن فوکډر مکوټر 

 2020/2/20شو.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۳شوګر ک  

د غزين  والیت د شوګر وسسوبس  بړوند چهکاردیوبل سکیسف کک  د 

وشو چک    ميل م ي پف مټ برید  ۷۵مزدوري بردو پف قربرګاپ د 

هسدبربز د مزدور دښکسن وبوښتل   ی  دښسن تف توفاس  پف  مهال 

مکزدور  ۲پف یکوپ بوکف قربرګکاپ د مجاهکدینو د بریکد پکف تکر  کک  

 2020/2/21 عسرر م پ بو ژوبل شول.

 کویوبل ژوبل ک  ۱دپ یک ک  ډرون برید 

 د غکزين  والیککت د دپ یککک وسسککوبس  بړونکد مسککتا ر سککیسف ککک  

چک  سکف کبوکف یک  د  وکک   پف بوسيس خورکو ډرون بریکد بشغاسګرو 

 2020/2/21شو.  تن بوسیدونرر ژوبل  ۱وف پف نوم د بیګوبسو عبدبس

  میدبن ورد 
 چک ک  وحب دښسن مسجد بشپ  وربن بو خوک سخت ځورويل

 ۴د میدبن وردګ والیت د چک وسسکوبس  بړونکد خکوبس درې پکر 

د ګکډ دښکسن  بانکدې  کویو ) کوسک  مانګ   ف،یکري بو عویشکنګ

د خورکو د کورونکو  د چاپ   پف  مهال دښسن چاپف ووهوف   عسررو

سکخت  وبیستلبسوزوس   کویوبل ی  سف کورنو رب و دروبزې پف بونو 

  د کوسک کيل مسجد ی  پف بشپ  ډول ویجکاړ کک  بو د ی   ووهل

 2020/2/1یووړل.  تنف عام وګ ي سف ځان رسپ  ۲توو پر مهال ی  

 چک ک  پف پوستف برید وشو

چککک وسسککوبس  بړونککد سککیسف ککک  د  د میککدبن وردګککو والیککت د

برید تررسپ  شو  پف  بریکد کک   دښکسن  پوسیسو پف دفاع  پوستف 

بړپ دقیککق معوومککاس نککف دي ترالسککف تککف  د بوښککت   زیککان پککف 

 2020/2/1شوي.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۳سیدبباد ک  

د میدبن وردګ والیت د سیدبباد وسسکوبس  بړونکد پتنکک سکیسف  

 ۲ک  د مزدوري بردو پف عسررو برید وشو چک  پکف تکر  کک  یک  

 2020/2/2 ژوبل شو. ۱مزدور عسرر قتل بو 
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کامنډوی  عسرر قتل  دښسن تف توفاس  ۱چک ک   ال بریدونو 

 وبړول

د میدبن وردګ والیت د چک وسسکوبس  پکر دفکاع  پوسکتف بریکد 

. هسکدبربز د عسکرر ووژل   شکوکامنډو  ۱  وشوچ   پکف  مهکال  یک

مکيل  ۸۲یادې وسسکوبس  پکف ودبنک  هکم د سکپرو  درنکو وسکوو بو 

 م ي توت برید تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی  دښکسن تکف توفکاس 

 2020/2/4وبوښتل. 

 مزدور عسرر ووژل شول ۲سیدبباد ک  

ال سیسف ک  د میدبن وردګ والیت سیدبباد وسسوبس  بړوند کچ ک

مکزدور  ۲چ  پف تر  ک  ی   وشود مزدوري بردو پف عسررو برید 

 2020/2/5ځای ووژل شول. فعسرر ځای پ

 میدبن وردګ مرکز ک  پف مزدور دښسن برید وشو

د میدبن وردګ والیت مرکز بړوند سیسف ک  د مزدور دښکسن پکف 

زیان پکف بړپ    پف  برید ک  دښسن  تف  د بوښت  عسررو برید وشو 

 2020/2/6دقیق معووماس نف دي ترالسف شوی.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۲سیدبباد ک  

د میدبن وردګ والیت د سیدبباد وسسکوبس  بړونکد سکاالرو سکیسف 

چ  پف تر  ک  ی   شوک  د مزدوري بردو پف عسررو برید تررسپ 

 2020/2/7مزدور عسرر قتل بل ژوبل شو. ۱

 ژوبل ک  ۱کویوبل شهیدبن  ۳د  وګف ک  ډرون بری

د میدبن وردګ والیت د  وګ  وسسوبس  بړوند حریم خیوکو ککيل 

وکک  چک   سکف  پف عکامو کویوبسکو ډرون بریکد بشغاسګرو عسررو ک  

تنکف  ۳ی  د محسد خاسد  مسیح بسوف بو وحیدبسوف پف نومونکو  بموف 

 2020/2/9شو. تن سخت ژوبل  ۱بو  ورسېدلمحصوین پف شهادس 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل ک ل ۲وردګ مرکز ک  چاودن   میدبن

د میدبن وردګ والیت مرکز پف مربو اتو ک  د مزدور دښسن پکف 

 ۱شکوپ  چک   سکف  بموکف  یک  ګزمف د ځسرن  ماین چاودنکف تکررسپ 

 2020/2/12مزدور عسرر قتل بل ژوبل شو.

 میدبن وردګ مرکز ک  ګډ دښسن دروند وحشت تررسپ ک ی

د ګکډ  والیت مرکز ک  د ببکربهیم خیوکو پکف ککيلد میدبن وردګ 

  ګڼو  نایتراربنو تکر سسکو د ووهوف وحشیانف چاپف دښسن  عسررو

بسوزويل  کویوبل ی  سکف کورونکو رب و زیاتو کورونو دروبزې پف بونو 

 ۲بو د توو  پف مهکال یک   وک پ    پف سیسف ی  درنف بباري وبیستل

 2020/2/14ړل. يوو رسپ  بوسيس وګ ي د بندیانو پف توګف سف ځان

 چک ک  د دښسن پف پوستف برید وشو

د میدبن وردګ والیت د چک وسسوبس  بړوند پای  پف پوستف 

د سیزري ټوپرو برید وشو چ   پف تکر  کک  یک  دښکسن تکف د 

 2020/2/16وبوښت.  رس بو مال زیان 

 کارمند ووژل شو ۱میدبن وردګ مرکز ک  د  اسو  شبر  

د میدبن وردګ  والیکت د مرککز کک  د قومنکدبن  مخک  تکف پکف 

د وشوپ  چ   سف  بموف  یک   مزدور دښسن د ماین ترتیر  چاودنف 

 2020/2/20کارمند ووژل شو. ۱ اسو  شبر  

 میدبن وردګ: چک ک  دښسن چاپف ک  بوسيس خورو تف زیان بړوسر

د میدبن وردګ  والیکت د چکک وسسکوبس  بړونکد خکوبس درې پکف 

  ووهوکف وحشیانف چاپف د  فر  یو  وحشیانو مانخیوو کيل باندې ز 

مزدورو عسکررو کویکوبل سکف کورونکو پکف زور رب  د چاپ   پف  مهال 

  وسوځاوپ   د رفیع بسوف پف نوم د یو کويوبل فوډر موټر ی  وبیستل 

 2020/2/21یووړ.  کویوبل ی  سف ځان رسپ  ۱

 وگرککس
 ونیوسف شوپ پوسیو قتل  وسوف ۲سوګر مرکز ک  

د سوګر مرکز بړوند عسرببکاد سکیسف کک  د کابکل بدبرې پکف پیکادپ 

مکزدور  ۲چک  پکف تکر  کک  یک  شکو  پوسیسو چریر  برید تکررسپ 

 2020/2/3میوف وسوف ونیول شوپ. ۲پوسیو قتل بو 

 کویوبل سف ځانف رسپ وړي ۳برک  ک  ګډ دښسن کورونف تخریذ  

بشکغاسګرو   حیاس سیسف ک د سوګر والیت د برک  وسسوبس  بړوند 

د چکاپ   د بوسيس خورو پف کورونو چاپف ووهوکف  بو  ب یرو عسررو 

بسکوزوس   د و مهال دښسن د خورو د کورونو دروبزې پکف بونکو پف  

 کورونف یک  سکوټ  تاالش  پف پوسف د خورو کورونو تف پف زور ننوتل

ل تکن مهال ی  د کيل مال بمام  د هغف زوی بو یو بک پفو د توو ک ال 

 2020/2/4یووړل.  سف ځان رسپ 

 تن سف ځان رسپ وړی ۱څر  ک  ګډ دښسن کویوبل ځورويل بو 

 هر سککیسف ککک  شککد سککوګر والیککت د څککر  وسسککوبس  بړونککد نو  

هوک   ګکډو و پف بوسيس خورو چاپ  و بشغاسګرو  بو  مزدورو عسررو 

بسککوزوس   ټککول و وحشککیانو د خورککو د کورونککو دروبزې پککف بونککو 

  خوګکو تکف   ی   ووهل سخت  وبیستلکويوبل نارینف ی  سف کورونو 

کویکوبل سکف ځکان رسپ  ۱مهال ی   فبو د توو پ وبړبوپ  مايل زیانی   

 2020-02-07یووړ. 

 برک  بر  ک  ګډ دښسن چاپف ک  خورو تف مايل زیان بړوسر

د کک  د سوګر والیت د برک  بر  وسسوبس  بړونکد شکاکیانو ککيل 

د بوسيسک خورکو پکف کورونکو وحشکیانف چاپکف  ګډ دښکسن  عسکررو

بسکوزوس   پکف زور و ووهوف  ګډ دښسن د کورونکو دروبزې پکف بونکو 
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   ګکڼ قیستک  ب نکا  بو پیسک  یک  سکوټلدخورو کورونو تف ننوت

ړ. يککوو کویککوبل سککف ځککان رسپ  ۱بو د توککو  پککف مهککال یکک   ککک ل 

2020/2/16 

 ژوبل شول ګوډبګیان م پ بو ۴سوګر مرکز ک  

د سوګر والیت مرکز بړوند پادخوبر شانف سیسف ک  پف مزدورو بربریانو 

بو د مونګ پف نوم مزدور قومنکدبن  ووژل  شوبربریان  ۳کسین برید ک  

 2020/2/18شو. ژوبل 

 بربریان قتل  وسوف ونیوسف شوپ ۲سوګر مرکز ک  

 ۲ د وسووبل  برید پکف  مهکال   د سوګر مرکز بړوند دوغ بباد سیسف ک 

یک   مجاهکدینو تکر السکف  میوکف کالشکنرو   ۲رشیر بربریان قتکل بو 

 2020/2/19ک ل. 

 ماشومان پف شهادس رسويل ۲محسدبغف ک  عسررو 

 د سوګر والیت د محسدبغ  وسسکوبس  بړونکد رسخکار سکیسف کک 

 ب یرو  

 ۲  چ    پکف مهکال یکک  پف ماشومانو د ال  بونو برید و  عسررو

 2020/2/19ورسېدل.  ماشومان پف شهادس 

کروندګر سف ځان رسپ  ۳برک  بر  ک  دښسن د بوسو ن،ویف وسائط بو 

 وړي

 د سوګر والیت د برک  وسسوبس  بړوند بسوف دبد خیوکو ککيل بانکدې

پف مهال ګکډ وحبک دښکسن د چاپ   چاپف ووهوف   ب یرو  عسررو

د خورو د کورونو دروبزې پف بونو وبسوزوس   د بوسيس خورو ن،ویف 

 2020/2/19یووړل.  تنف کروندګر ی  سف ځان رسپ  ۳وسائط بو 

 عسرر ووژل شول ۳برک  بر  ک  

د سوګر  والیت د برک  بر  وسسکوبس  بړونکد برکک  رب کان سکیسف 

نف  وشوپ چک   سکف  بموکف  چاود ک  د کابل بدبرې پف پیادپ عسررو 

 2020/2/21ووژل شول. پف  ځای مزدور عسرر ځای  تنف  ۳ی  

 کویوبل پف شهادس رسوسر ۱محسدبغف ک  عسررو 

 د سوګر  والیت د محسدبغ  وسسوبس  بړونکد رسخکار سکیسف کک 

ک ې بو د خیکال محسکد پکف و پف عامو کویوبسو ډزې  ب یرو  عسررو

 2020/2/21ورساوپ.   نوم یو تن کویوبل ی  پف شهادس 

 ګوډبګیان ووژل شول ۵محسدبغف ک  رینجر تخریذ  

د سوګر  والیت د محسدبغ  وسسوبس  بړوند توبګ  سیسف ک  د کابکل 

یک  رینجکر  سکف  بموکف   چ   وشوپ  بدبرې د پوسیسو پف رینجر چاودنف 

دغککف ربز د یککادې وسسککوبس   مککزدور پککوسیو ووژل شککول. ۳تخریککذ  

وشو  چ   پف  مهال ک  هم پف رشیرو بربریانو بریدبړوند سوړیا سیسف 

 2020/2/21ووژل  شول. بربریان  ۲ ی  

 خوست
 بربرر وژسر ۱نادرشاپ کوټ ک  برید 

د خوست والیت د نادرشاپ کوټ وسسوبس  بړونکد حجکریم سکیسف 

ووژل   ګکوډبګر  ۱ پف  برید ک  ک  پف مزدورو پوسیسو د دربزکو  

 2020/2/1شو.  

 عسرر ژوبل شو ۱پف رینجر برید ک   موسر خیوو ک 

د خوست والیت موسر خیوو وسسوبس  کک  د مکزدور دښکسن پکف 

 رینجر برید وشو چ  پف تکر  کک  یک  د دښکسن رینجکر تکف زیکان 

 2020/2/1شو.  مزدور عسرر ژوبل  ۱بو  وبوښټ

 پوسیو ژوبل شول ۲نادرشاپ کوټ ک  

سکیسف د خوست والیت د نادرشاپ کوټ وسسوبس  بړونکد حجکریم 

 ۲چ  پکف تکر  کک  یک   وشو ک  د مزدورو پوسیسو پف ګزمف برید 

 1/2/2020 پوسیو مرګوين ژوبل شول.

 درګ  ک  د کسپاین پف موټریز کاروبن برید وشو

د خوست والیت د درګ  وسسکوبس  بړونکد ترخیوکو سکیسف کک  د 

پف چاودنکف وحب کسپاین پف موټریز کاروبن چاودنف تکررسپ شکوپ 

مرګ ژوبيل پکف بړپ  دقیکق معوومکاس نکف  بوښت  دښسن تف د  ک  

 4/2/2020دي ترالسف شوي.

 مزدور عسرر ووژل شو ۱خوست مرکز ک   

د خوست والیت د مرکز بړوند خوين خوړ سیسف کک  د ککریم پکف 

 2020/2/4ووژل  شو.  مزدور عسرر  ۱نوم 

 خوست مرکز ک  پف ماین خنثر کوونرو پوسیسو چاودنف وشوپ

کز بړوند درګوټیو سیسف ک  د ماین پاک  پکف د خوست والیت مر 

تکن  ۱یک   سف  بموکفپوسیسو د ترتیر  ماین چاودنف تررسپ شوپ چ  

 2020/2/6ګوډبګر مرګونر ژوبل شو.

 مزدور پوسیو م پ بو ژوبل ک ل ۳خوست مرکز ک  چاودن  

د خوست والیت د مرکز بړوند مټف چینک  سکیسف کک  د مکزدورو 

 سکف بموکف این چاودنف تررسپ شوپ چ  پوسیسو پف ګزمف د ترتیر  م

 7/2/2020نور ژوبل شول ۲مزدور پوسیو قتل   ۱ی  

 مزدور پوسیو م پ بو ژوبل شول ۵خوست مرکز ک  رینجر تخریذ  

د خوست والیت مرکز بړوند بازبر سیسف ک  د مزدورو پوسیسو پکف 

   پف  چاودنکف کک  رینجر موتر د ترتیر  ماین چاودنف تررسپ شوپ 

نکور  ۳پکوسیو قتکل بو  ۲رینجر پف مرسل ډول ویجاړ  پر  سکپارپ 

 2020/2/8ژوبل شول.

 خوست مرکز ک  مزدور پوسیو قتل  وسوف ونیوسف شوپ
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د خوست والیت مرکز بړوند سحربباغ سکیسف کک  د محسکد رؤ  

پف  مهال  ی     یو تن وحب پوسیو باندې برید وشو چ پف پف نوم 

ګر قتککل بو کالشککنرو  یکک  د د کککاک  پککف نککوم مشککهور ګککوډب

 2020/2/8ورغر.  تف  مجاهدینو ال 

 پوسیو ووژل شول ۲موسر خیوو ک  

د خوست والیت د موسر خیوو وسسوبس  بړوند څپکرې سکیسف کک  د 

مزدور پوسیو ووژل  ۲پوسیسو پف ګزمف د ترتیر  ماین پف چاودنف ک  

 2020/2/9  شول.

 بو ژوبل شول ګودبګیان م پ ۲خوست مرکز ک  رینجر تخریذ  

د خوست والیت مرکز بړوند بازبر سیسف ک  د مزدورو پوسیسو پکف 

مکوټر چاودنف  وشوپ  پف  چاودنف ک   رینجر موټر د ترتیر  ماین 

  13/2/2020 ګوډبګیان مرګوين ژوبل شول. ۲تخریذ  پر  سپارپ 

 پوسیو ژوبل ک ل ۲نادرشاپ کوټ ک  برید 

د خوسککت والیککت د نادرشککاپ کککوټ وسسککوبس  بړونککد حجککریم پککف 

 مزدور پوسیو ژوبل شکول. ۲پوستف  برید وشو چ  پف تر  ک  ی  

15/2/2020 

 پرتیا
 مزدور پوسیو ژوبل شو ۱بحسد خیوو ک  

د پرتیا والیت د بحسد خیوو وسسوبس  بړوند سرندرخیوو سیسف کک  پکف 

پکوسیو ژوبکل  ۱چک  پکف تکر  کک  یک   شکو مزدورو پوسیسو برید تررسپ 

 2020/2/2شو.

 بربریان ووژل شول ۲پرتیا مرکز ک  

د پرتیککا والیککت د مرکککز بړونککد ببککربهیم خیوککو سککیسف ککک  د رشیککرو 

مزدور بربریان  ۲ د برید پف  مهال بربریانو پف پوستف برید تررسپ شو  

 2020/2/3ووژل شول.

 بربریان م پ بو ژوبل شول ۵پرتیا مرکز ک  

پرتیا والیت مرکز بړوند سکیسف کک  د دښکسن پکف پوسکتف بریکد  د

 بکل ژوبکل شکو. ۱بربریان قتکل بو  ۴چ  پف تر  ک  ی   شو تررسپ 

هسککدبربز سککسو مارکیککټ تککف څېرمککف پککف مککزدورو پوسیسککو د مککاین 

مکزدور پکوسیو ژوبکل  ۱یک   چک   پکف  مهکال   چاودنف تررسپ شکوپ

 2020/2/5شو.

 ژوبل شولمزدور عسرر م پ بو  ۴زرمت ک  

د مزدوري بردو  بړوندپ  سیسف  ک  د پرتیا والیت د زرمت وسسوبس  

 ۱بو  ووژل  شکول مزدور عسرر ۳ وشو چ   پف مهال ی  پف ګزمف برید

 2020/2/7شو.ژوبل 

 مزدور عسرر ووژل شو ۱زرمت ک  

د پرتیا والیت د زرمت وسسکوبس  بړونکد م،کرر خیوکو سکیسف کک  د 

مکزدور  ۱کتار برید وشو چ  پکف مهکال یک  مزدوري بردو پف بکامالک 

 2020/2/7  عسرر ووژل شو. 

 موریان پف شهادس رسويل ۲زرمت ک  ګډ وحب دښسن مالبمام بو 

 د پرتیککا والیککت د زرمککت وسسککوبس  بړونککد سککهاکو سککیسف ککک 

د بوسيس خورو پف کورونکو وحشکیانف  بشغاسګرو  بو  ب یرو  عسررو 

. ګکډو  نایکت ککاربنو د خورکو د کورونکو دروبزې پکف ووهوفچاپف 

بسوزوس   پف زور د خورکو کورونکو تکف ننوتکل  د ککيل د مکال و بونو 

  د خورکو شخ ک ورسکولتنکف پکف شکهادس  ۳بمام پف ګډون یک  

بو د خوګو  کورونف  ی   سوټ  کک ل.  لن،ویف وسائط ی  تخریذ ک  

2020/2/8 

 کویوبل پف شهادس رسويل ۳پرتیا مرکز ک  د بشغاسګرو ډرون برید 

پف بوسيس  بشغاسررو د پرتیا والیت د مرکز بړوند چوڼ  سیسف ک 

 ۳د یکو ماشکوم پکف ګکډون وک  چ   سف بموف  یک  خورو ډرون برید 

 2020/2/9 . ورسېدلتنف عام خوک پف شهادس 

 بربریان ژوبل شول ۲ځاځ  بریور ک  

پکف پوسکتف د د پرتیا والیت د ځاځ  بریور وسسوبس  بړوند ډبګو 

مکزدور بربریکان  ۲چ   پف  مهال  یک    تررسپ شو برید هشتاد دو 

 2020/2/9  ژوبل شول.

 پوسیو م پ بو ژوبل شول ۳زرمت ک  

ف د پرتیا والیت د زرمت وسسوبس  بړونکد م،کرر خیوکو سکیس

 ۳سیزري ټوپرو پف برید ک  ک  د مزدوروپوسیسو پف پوستف د

 پوسیومزدور 

 2020/2/12شول.  م پ بو ژوبل 

 بربرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شو ۱څسرنو ک  

د پرتیا والیت د څسرنو وسسوبس  ک  د  سیل وسد  انان پف نکوم 

بربرر سف مزدوري بدبرې څخف رب  ال بو مجاهدینو رسپ یو ځای  ۱

 2020/2/16شو. 

 مزدور عسرر ووژل شول ۲زرمت ک  

یوکو پکف پوسکتف د د پرتیا والیت د زرمت وسسوبس  بړوند بخنکدزبد خ

مکزدور عسکرر ووژل  ۲سیزري ټوپرو برید وشو چ  پکف تکر  کک  یک  

 2020/2/16شول.

 سیدکرم ک  وحب بربریانو دوکانونف سوځويل

د پرتیا والیت د سیدکرم وسسوبس  بړونکد کوهسکین ګوګکرو ککيل 

  دوکانونف یک  ووهوف د عامو خورو پف دوکانونف چاپف بربریانو  ک  

 2020/2/16 بو بیا  وسوځول. چور 



37 
 

 پرتیرا
 بربرر پف وهوو وهوو وژسر ۱یحر خیوو ک  کویوبسو 

د پرتیرا پف یحیر خیوو وسسوبس  ک  بوسيس خورو د سیزر پف 

. یک   ووبژپ وهوکو  -بو پکف وهوکو ونیونوم یو تن وحب بربرر 

یاد ګوډبګر د یو بل بربرک  قومنکدبن رسدبر خکان وربرپ دی 

چک  یکو کورتکف د غکال سپکارپ بو  وروستف  تر هغف  ونیول  شکو 

 2020/2/1وهور  و. د کور سپینزی ی  پف چاقو  و وربوښتر

 ډربیور پف شهادس رسوسر ۱برمل ک  وحب عسررو 

 د پرتیرککا والیککت د برمککل وسسککوبس  بړونککد نککوې بډې سککیسف ککک 

 د سیفوو د قوم پف یو عام مکوټر چوکوونر  )قکدرس ب یرو  عسررو

 2020/2/16ورسول.  بسوف  ډزې ک ې بو پف شهادس 

 بربرر ووژل شو ۱خیرکوټ ک  

د پرتیرکا  والیکت د خیرککوټ وسسکوبس  بړونکد سکیګان  ککيل تکف 

ووبژپ . تککن وحبکک بربرککر  ۱څیرمککف چریرکک  د شککفیق پککف نککوم 

2020/2/21 

 نن رهار
 بربریان ژوبل شول ۲رسپ رود ک  موټر تخریذ  

د ننګرهار والیت د رسپ رود وسسوبس  بړوند خوسا چینک  سکیسف کک  د 

مهکال چاودنکف تکررسپ شکوپ چک  د  هغف  مزدورو بربریانو پف غټ موټر 

چاودنف ک  د دښکسن مکوټر تخریکذ     پف پوست   وړوسو هڅف ی  کوسف

 2020/2/2 بربریان ژوبل شول. ۲بو 

 بوسيس کور تخریذ ک ی ۱شیرزبد ک  دښسن 

د ننګرهار والیکت د شکیرزبد وسسکوبس   کودیخیوکو بړونکد زیکارس 

 تنګ  سیسف 

چکاپ   پکف  پف بوسيسک کورونکو چاپکف ووهوکف. د ب یرو عسررو  ک  

 2/2/2020ک .   کور تخریذ  ۱دښسن  مهال 

 کارکوونر  تسویم شول ۱۶خوګیاڼو ک  د مزدور دښسن 

خوبزپ خیوکو  خوګیاڼو وسسوبس  بړوند پیرپ خیوو   د ننګرهار والیت

 کویکو سکورډبګ د بو فکتح خرکک   خکوګ   سنډح  عسري  بربهکار

تنف د مزدورې بردو عسرر بو بربریان د ح،ای،و پکف در   ۱۶څخف 

بو د دعوس برشکاد بو  وکذ و کرر کسیسکون پکف هوکو ځوکو رسپ 

دالور    کدبقت   پکف  عسکررو کک   مجاهدینو تکف  تسکویم  شکول

پشکم   عکار     ساالر   ببربهیم   منهاج بسدین   میردبد   ب غر    

ګل نظکر    سیدمال    والیت خان    عبدبسرریم   هجرس بسوف   ګل 

 2020/2/4دي.  شامل دبؤد بو  عزیزبسوف   

 بربرر ژوبل شو ۱بټيروټ ک  

سکیسف کک  د  ۲ فارم  د ننګرهار والیت بټیروټ وسسوبس  بړوند د

شو چ  پف تر  ک  مزدر دښسن پف بربریانو باندې د  برید تررسپ 

 4/2/2020بربرر مرګونر ټپ  شو. ۱ ی 

 بربریان ژوبل شول ۳بټیروټ ک  

سکیسف کک  د  ۲د ننګرهار والیکت د بټیرکوټ وسسکوبس  بړونکد فکارم 

بربریکان ژوبکل  ۳مزدور دښسن پف بربریانو برید وشو چ  پف مهال ی  

 2020/2/5 شول.

 عسرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شول ۲رسپ رود ک  

تنکف د بردو عسکرر  ۲ ننګرهار والیت د رسپ رود وسسوبس  بړوند د

د دعوس بو برشاد کسیسیون پف زیکار بو  بغاهر یو عثامن بو عوض 

د سیس  د مجاهدینو پف هسرارح د مزدور دښسن سف سیرکو څخکف 

 2020/2/9 رب  ال بو مجاهدینو رسپ یو ځای شول.

 ژوبل شولګوډبګیان م پ بو  ۵مهسند درپ ک  ټانک تخریذ  

د ننګرهار والیت د مهسنکد درې وسسکوبس  بړونکد غکوړک  سکیسف 

د    پکف  بریکد کک  شکوک  د مزدور دښکسن پکف قکوپ بریکد تکررسپ 

عسرر قتکل  ۲بیم   ټانک پف مرسل ډول تخریذ   ۱مزدوري بردو 

 10/2/2020 نور ژوبل شول. ۳بو 

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۵مهسند درپ ک  پوستف فتحف  

  وشکود ننګرهار پف مهسند درپ ک  د مزدور دښسن پف قکوپ بریکد 

ټانککک  ۱بریککد ککک  د دښککسن پوسککتف پککف مرسککل ډول فتحککف   پککف 

نکور مرګکوين ژوبکل  ۲عسکرر قتکل  بو  ۳تخریذ  د مزدوري بردو 

 10/2/2020شول.

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۴رینجر تخریذ  

قیوکو سکپین خکوړ د ننګرهار والیت د بټیروټ وسسوبس  بړونکد نوب

 سیسف ک  د 

د    پف  چاودنف کک  مزدور دښسن پف بربریانو چاودنف تررسپ شوپ 

  نکور مرګکوين ژوبکل شکول. ۳بربرر قتل   ۱دښسن رینجر تخریذ 

11/2/2020 

 کامنډوي  ګوډبګیان ووژل شول ۲بهسودو ک   

پکف  د ننګرهار والیت د بهسود وسسوبس  بړوند مثرخیوکو پاټکک ترځنکګ 

مکزدور کامنکډویان  ۲کامنډویانو برید تررسپ شو چ  پکف تکر  کک  یک  

 11/2/2020ووژل شول.

 شیرزبدو ک  پف مزدور دښسن بریدونف وشول

د ننګرهار والیت د شیرزبدو وسسوبس  تف څیرمف د مزدور دښکسن 

چ  پکف تکر  کک   شولپف بربریانو بو عسررو پرب  بریدونف تررسپ 

 2020/2/12وبوښتل.   ی  دښسن تف توفاس 
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 ربابا ک  پف مزدور دښسن برید وشوو د

ربابا وسسوبس  بړوند ماشین ناو سکیسف کک  و د ننګرهار والیت د د

د مزدور دښسن پف عسررو  بریکد تکررسپ شکو چک   پکف مهکال یک  

  2020/2/13وبوښتل.  مزدور دښسن تف توفاس 

 بربریان م پ بو ژوبل شول ۵شیرزبد ک  

د ننګرهار والیت د شیرزبد وسسوبس  بړوند څسرن  سیسف ک  پکف 

مکزدور  ۳رشیرو بربریانو  برید تکررسپ شکو چک  پکف تکر  کک  یک  

 2020/2/13  نور ژوبل شول. ۲بربریان قتل  

 ګوډبګیان ووژل شول ۲شیرزبدو ک  

د ننګرهار والیت د شکیرزبد وسسکوبس  بړونکد ککدیخیوو سکیسف 

 ۱ک  پف مزدورو عسررو  برید تررسپ شو چ  پکف تکر  کک  یک  

یکو  کال پکف مزدور عسرر ووژل شو  هسدبربز یکادپ سکیسف کک  

 2020/2/13  تن مزدور بربرر هم ووژل شو. ۱برید ک  

 هادس ورسولبوسيس وګ ي پف ش ۱۱موټر ویجاړ   ۲رسخرود ک  هوبی  برید 

  د ننګرهککار والیککت د رسخککرود وسسککوبس  بړونککد کرکک   سککیسف ککک 

د مور  وګ و پکف ډبډسکن بو رسبچکف مکوټر وحشکیانف  وحب  عسررو

تنکف بوسيسک  ۱۱یک  دوبړپ مکوټر ویجکاړ   بموکف  چ  سف وک  هوبی  برید 

 2020/2/14 ورسېدل.  وګ ي پف شهادس 

 بټیروټ ک  پف مزدور دښسن برید وشو

ننګرهار والیت د بټیروټ وسسوبس  بړوند باریرکار پکف سکیسف کک  د د 

 برید وشو چک  پرمهکال یک  دښکسن تکف توفکاس   وستفمزدور دښسن پف پ

 14/2/2020وبوښتل.

 مزدور عسرر ووژل شول ۲شیرزبدو ک  

مثین خیوو سکیسف کک  پکف وسسوبس  پف شیرزبدو  والیت  د د ننګرهار

عسکرر  ۲د مکزدور دښکسن  کک   وشو  پف  بریکد مزدور دښسن  برید 

 2020/2/15. ووژل  شول

 بربریان سف مجاهدینو رسپ یو ځای شول ۲خوګیاڼو ک  

 هککر یککو بربریککان  ۲د ننګرهککار پککف خوګیککاڼو ککک  د وزیککرو کککيل 

څخکف  د بسالم   بمارس  سف  مخاسفت شیربهادرشاپ بو بمین  ان 

 15/2/2020شول. مجاهدینو رسپ یو ځای سف رب  ال بو 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۵بټیروټ ک  رینجر تخریذ  

د ننګرهار والیت د بټیروټ وسسوبس  بړوند ډبګک  سکیسف کک  د 

رینجکر  وشوپ  پف  چاودنکف کک  مزدور دښسن پف بربریانو چاودنف 

 2020/2/17نور ژوبل شول. ۳بربریان قتل بو  ۲تخریذ  

 عسرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شو ۱رسپ رود ک  

تکککن  ۱د ننګرهکککار پکککف رسپ رود وسسکککوبس  کککک  د ګکککز  ککککيل 

بوسککیدونرر عسککرر )سککوامن  د دعککوس بو برشککاد کسیسککیون د 

مسؤسینو پف زیار د مزدور دښسن سف سیرو رب ال بو مجاهکدینو رسپ 

 17/2/2020ل. یو ځای شو 

 بربریان م پ بو ژوبل شول ۴بټیروټ ک  

د ننګرهار والیت د بټیروټ وسسوبس  پکف مربو کاتو کک  پکف مکزدورو 

نککور ژوبککل  ۳بو  وژل  شککوبربرککر و  ۱ د بریککد پککف  مهککال بربریککانو 

 2020/2/18شول.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل  وسوف ونیوسف شوپ ۱۳پ یربګام ک  

د ننګرهار والیت د پ یربګام وسسوبس  بړوند هزبرنکاو سکیسف کک  

مزدور عسکرر  ۶د تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی  پف ګډ دښسن  بری

میل شل ډزی  ۱هسدبربز سف دښسن څخف   نور ژوبل شول ۷بو  قتل

دوربین  ال  بونف بو ګن نور  نګک  تکوک  بو مهکامس  ۱ټوپک  

 2020/2/19ونیول  شول. 

 ګودبګیام م پ بو ژوبل شول ۳بټیروټ ک  ټانک تخریذ  

د ننګرهار والیت د بټیروټ وسسوبس  بړوند باریرکار شکینوبري ککال 

سیسف ک  د مزدورو بربریانو پف پوسکتف  بریکد بو د دښکسن پکف ټانکک 

بربرر  ۱ټانک پف مرسل ډول تخریذ  چاودنف  وشوپ  پف  پېښو ک  یو 

 2020/2/19 نور ژوبل شول.  ۳قتل بو 

 شیرزبدو ک  پف مزدور دښسن برید وشو

د ننګرهار  والیت د شیرزبدو وسسوبس  بړوند څسرنیو سکیسف کک  

 بریکد وشکو  پکف  بریکد کک    د مزدور رژیم پف عسکررو بو بربریکانو 

زیکان پکف بړپ دقیکق معوومکاس نکف دي ترالسکف  وښت دښسن تف د ب

 19/2/2020 شوي.

 بربریان ووژل ۲خوګیاڼو ک  کسین برید 

ړونکد بحسکدخیوو سکیسف د ننګرهار  والیت د خوګیکاڼو وسسکوبس  ب

چ  پف تر  کک  یک   شو  ک  پف رشیر بربریانو کسین برید تررسپ 

 19/2/2020  بربریان ووژل شول. ۲د مزدور رژیم 

 ماشومان ژوبل ک ل ۲خوګیاڼو ک  عسررو میرمن بو 

سکف  ب یکرو  عسکررو  پف خوګیاڼو وسسوبس  کک  والیت   د ننګرهار

 ۱چ  سف کبوف یک   وویشتلقربرګاپ څخف پف بوسيس سیسو هاوبنونف 

 2020/2/24 شول.  ماشومان ژوبل  ۲میرمن بو 

 کون 
 رسکاڼو ک  د دښسن پف پوستف برید وشو

د کککون  والیککت د رسکککاڼو وسسککوبس  بړونککد رسکککاڼو سککیسف ککک  د 

خو د ښتل وبو رشیرو بربریانو پف پوستف برید ک  دښسن تف توفاس 

ککککرپ شکککسېر پکککف بړپ یککک  دقیکککق معوومکککاس نکککف دي ترالسکککف 

 2020/2/3شوي.
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 رسکاڼو ک  د بربریانو پف پوستف برید وشو

د کون  والیت د رسکاڼو وسسوبس  بړوند رسکاڼو سکیسف کک  د رشیکرو 

بربریانو پف پوستف برید تررسپ ک   چک  پکف تکر  کک  یک  دښکسن تکف 

 2020/2/4.  وبوښتل  توفاس 

 عسرر ژوبل شو مزدور ۱رسکاڼو ک  

د کون  والیت د رسکاڼو وسسوبس  بړوند مڼو کنډو سکیسف کک  پکف 

شککو.  تککن مککزدور عسککرر ژوبککل  ۱مککزدورو عسککررو بریککد ککک  

2020/2/10 

 مزدور عسرر ژوبل شول ۲بسامر ک  

ن  والیت د بسامر وسسوبس  بړوند شال سکیسف کک  د مکزدور و د ک

برید وشکو چک  پکف  ب یرو عسررودښسن د کنډ  پف قومندبن بو 

 020/2/17  مزدور عسرر ژوبل شول.  ۲تر  ک  ی  

 سغامن
 سغامن مرکز ک  د  اسو  شبر  کارمند ووژل شو

د سغامن مرکز بړوند بابا  احذ ډبګ سکیسف کک  د ګکل خکان پکف 

 2020/2/2ژل  شو. وونوم د  اسو  شبر  یو تن کارمند 

قتل  وسوف ونیوسف مزدور عسرر  ۱۴ټانرونف ویجاړ   ۲عویشنګ ک  

 شوپ

د سغککامن والیککت د عویشککنګ وسسککوبس  بړونککد ډومککوست  بو قوعټککک 

سیسو ک  د دښسن پف پوستو بو قوپ ځپکونر  بریدونکف تکررسپ شکول 

تنکف  ۱۰ټانک ویجاړ بو بل تخریذ شو  هسدبربز  ۱چ  پف تر  ک  ی  

 ۳  ۱۶بیککم  ۳هسککدبربز   نککور ژوبککل شککول ۴مککزدور عسککرر قتککل  

کامنکډوی   ۲شکا ورونف   ۱۷نارنجک   ۱رو  پیرا   ۱کالشنروفونف  

 ندوق د پیرا مرم  بو یو شسېر نور  نګک  تکوک  بو  ۱دوربینونف  

 2020/2/4 تف ورغول.  مهامس هم د مجاهدینو ال 

 دوست شاپ ک  د بربریانو پف پوستف برید وشو

د سغامن والیت د دوست شاپ وسسکوبس  بړونکد مکورب سکیسف کک  د 

چ  پف مهال ی  دښکسن  تررسپ  شورشیرو بربریانو پف پوستف برید 

 2020/2/4وبوښتل.  تف توفاس 

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۹عویشنګ ک  رینجر تخریذ  

د سغامن والیت د عویشنګ وسسوبس  بړونکد مصکهفر ککيل کک  د 

 ۳  پف  برید ک  نوم د دښسن پف پوستف برید وشو توري پوست  پف

هسکدبربز د مهک الم بړونکد  نکور ژوبکل شکول. ۲مزدور عسرر قتل 

سوهان کور ک  پف یوپ بوف پوسکتف هکم بریکد تکررسپ  شکو چک  پکف 

 عسکرر مک پ ۲  شکومهال ی  د مزدور دښسن رینجر موټر سوځول 

 2020/2/5شول.  نور ژوبل  ۲ بو 

 ف  بسوترف ربوغورزوسف شوپعویشنګ ک  د دښسن کش

د سغامن عویشنګ وسسوبس  بړوند در دوری سکیسف کک  د دښکسن  یکوپ 

بو سکف  کشف  بسوترف د مجاهدینو سخوب پف یکو رسکا بریکد کک  رب نسکرورپ 

 202/2/6منځف  الړپ. 

 مزدور عسرر ژوبل شو ۱سغامن مرکز ک  

د سغامن مرکز مه الم بړوند برسبم سیسف ک  د مزدوري بردو پکف 

مزدور عسرر ژوبکل  ۱ شو  چ   پف  مهال  ی   قربرګاپ برید تررسپ 

 2020/2/9شو. 

 بربریان م پ بو ژوبل شول ۲سغامن مرکز ک  

د سغامن والیت مرکز بړوند نکوري پوکف رسپ د رشیکرو بربریکانو پکف 

 ۱د پوهان پف نکوم شو  پف  برید ک  پیادپ ګزمف کسین برید تررسپ 

 2020/2/10بربرر قتل بو یو بل ژوبل شو.

 بربریان م پ بو ژوبل شول ۲دوست شاپ ک  

د سغامن والیت د دوست شاپ وسسکوبس  بړونکد مکورب سکیسف کک  د 

د حسکین  پف  برید کک  رشیرو بربریانو پف پوستف برید تررسپ ک   

پکککف نکککوم یکککو بربرکککر قتکککل د قومنکککدبن سکککویامن زوی ژوبکککل 

 2020/2/11شو.

 تنف  عسرر  م پ  بو ژوبل  شول ۹عويشنك  ك  ټانک  تخریذ  

د سغامن والیت د عویشنګ وسسوبس  بړوند قوعف ټرف سیسف کک  د 

 تررسپ  شو  مزدورو عسررو پف پوستف د سیزري ټوپرو پف مټ برید 

چک   سکف  بریکدونو رسپ  مکخ  انرونکف ربغوکل سز وروستف سیس  تکف ټ

نور  ۳مزدور عسرر قتل   ۶ټانک تخریذ   ۱شول  پف  بریدونو ک  

 تن مجاهکد د شکهادس سکوړ م،کام تکف  ۱  پف   ګ پ  ک   ژوبل شول

 2020/2/11ورسيد.  

 مزدور عسرر ووژل شو ۱دوست شاپ ک  

  د د سغامن والیت د دوسکت شکاپ وسسکوبس  بړونکد ګوبککوړو سکیسف کک

مکزدور عسکرر  ۱مزدوري بردو پف عسررو برید وشوچ  پف تر  ک  یک  

 2020/2/12ووژل شو.

 بربرر ژوبل شو ۱دوست شاپ ک  

د سغامن والیت د دوست شاپ وسسوبس  بړونکد بسوککو سکیسف کک  د 

رشیرو بربریانو پف پوستف  برید تررسپ شو چ  پکف تکر  کک  یک  د 

 2020/2/12مزدور بربرر ژوبل شو. ۱ سعف پف نوم 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل شول ۷عوینګار ک  پوستف بو ټانک تخریذ  

د سغامن والیت د عوینګار وسسوبس  بړوند چین ار پوف سکیسف کک  

د مزدور دښسن پف پوستف  برید تررسپ شکو چک  پکف تکر  کک  یک  

نکور ژوبکل  ۴مکزدور عسکرر قتکل بو  ۳ټانکک تخریکذ   ۱پوستف بو 
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تککن مجاهککد هککم د شککهادس سککوړ م،ککام تککف  ۱ف نښککتف ککک  پل.شککو 

 2020/2/12ورسېد.  

 بربریان م پ بو ژوبل ک ل ۲سغامن مرکز ک  چاودن  

د سغامن والیت مرکز مهک  الم بړونکد کوتوکک سکیسف کک  د رشیکرو 

بربرکر  ۱یک   چاودنف  وشوپ  چ   پکف  مهکال  بربریانو پف پیادپ ګزمف 

 2020/2/12قتل  بل ژوبل شو.

 مزدور عسرر م پ بو ژوبل شول ۳قرغیو ک  

د سغامن والیت د قرغیو وسسوبس  بړوند مشيل کسر سکیسف کک  د 

مکزدور  ۳ وشو  پف  برید ک  مزدور دښسن پف پیادپ عسررو  برید 

 2020/2/13عسرر م پ بو ژوبل شول.

 دوست شاپ وسسوبيل پف ودبن  ربکیټ  برید وشو

د سغامن والیت د دوست شاپ وسسوبس  پف ودبن  د سکپرو بو درنکو 

ربکټونککف د وسسککوبس  پککف  ۲ د بریککد پککف  مهککال وسککوو بریککد وشککو  

تکف د بوښکت     پکف  بریکد کک   دښکسن   وسګېکدلودبن  ک  دننف 

 مککرګ ژوبککيل پککف بړپ دقیککق معوومککاس نککف دي ترالسککف شککوي.

2020/2/14 

 شولبربریان م پ بو ژوبل  ۳عویشنګ ک  

د سغامن والیت د عویشنګ وسسوبس  بړونکد منجکان سکیسف کک  د 

رشیرو بربریانو پف پوستف د سپرو بو درنو وسکوو بریکد تکررسپ شکو 

ژوبککل  ۱بربریککان مکک پ بو ۲چکک  پککف تککر  ککک  یکک  پوسککتف ویجککاړپ  

 2020/2/14شو.

 دوست شاپ ک  پف مزدور دښسن  ال بریدونف وشول

پکف ودبنک  کک  د ننکف د  د سغامن والیت د دوسکت شکاپ وسسکوبس 

 اسو  شبر  پف یو تن کارمند د سیزري ټوپک بریکد وشکو چک  

هسکدبربز  پف تر  ک  ی  د محسدب ان پف نوم ګوډبګر ژوبل شکو.

 د یادې وسسوبس  پف وسسوبل هم  ال 

 2020/2/16چ   پف مهال ی  یادګوډبګر ژوبل شو. برید تررسپ شو

 عسرر م پ بو ژوبل شولمزدور  ۵ټانرونف تخریذ   ۲عویشنګ ک  

د سغامن والیت د عویشنګ وسسوبس  بړونکد کوټکايل سکیسف کک  د 

مزدورو عسررو پف کتار کسین برید تررسپ شو چ  پف تر  ک  یک  

نککور ژوبککل  ۲مککزدور عسککرر قتککل بو  ۳  ړ شککولويجککا ټانرونککف  ۲

شول.هسدبزب د دښسن یوپ بمریرکای  پیرکا هکم مجاهکدینو تکف پکف 

 2020/2/16ورغوف.  ال  

 مزدور پوسیو ووژل شو ۱دوست شاپ ک  

د سغامن والیت د دوست شکاپ وسسکوبس  بړونکد کنکدبکوري سکیسف 

 ک  د منا  پف نوم یو مزدور پکوسیو ویشکتور بو ځکای  پکف ځکای 

 2020/2/17ووژل  شو. 

 ګوډبګیان م پ بو ژوبل ک ل ۳دوست شاپ ک  چاودن  

د سغامن والیت د دوست شاپ وسسکوبس  بړونکد نکوړپ سکیسف کک  د 

 ۲چاودنف بو ربکیټ  برید کک  پف  مزدورو عسررو پف کتار د ماین 

بکل ژوبکل شکو.تر بریکد وروسکتف دښکسن د  ۱مزدور عسرر مک پ بو 

وکک  چک   بسحسدسوکف زیکان  یک   نکف   برید سیس  تف څیرمف ببار 

 2020/2/17درسود. 

 عسرر ووژل شو ۱سغامن مرکز ک  

د سغککامن والیککت مرکککز بړونککد بابا ککاحذ ډبګ ککک  د مککزدورو 

رضبتیانو پف پوستف د سیزري ټوپرو برید تکررسپ شکو چک  پکف تکر  

 2020/2/19 رضبت  عسرر ووژل شو. ۱ک  ی  

 سغامن مرکز ک  پف ماموریت ربکیټ  برید وشو

د سغامن مرکز بړوند ګودبمو سیسف ک  پف ماموریت ربکیټ  بریکد 

نکور ژوبکل  ۲مکزدور عسکرر قتکل   ۱ررسپ شو چ  پف تر  ک  یک  ت

 2020/2/19 شول.

 سغامن دوست شاپ کر س پ غونډپ تررسپ شوپ

شکاندبرپ غونکډپ  کک  دړب باغ سکیسف س سغامن دوست شاپ وسسوب د

 یکدو عوکامء کربمکو  سکپین  سکیس  د غونډپ ک  پف   تررسپ شوپ

غونکډپ کک  وینکا وبسکو د روبنکو  وکک   پکف  ځوبنکانو ګکډون  بو  یرو

حاالتو پکف بړپ کټکورې ویناګکان  وکک ې بو مجاهکدین یک  د خپوکو 

بمیربنو ب اعت بو سف بوسو رسپ د غورپ بسالم  چونکد تکف متو کف 

 2020/2/23ک ل.

د سغامن پف ګڼو وسسوبسیو ک  د دعوس بو برشاد کسیسیون غونډې  وړې 

 شوې

وینګار  عویشکنګ  دوسکت د مرکز پف ګډون پف ع والیت   د سغامن 

شاپ  بادپښ بو نورو وسسوبسیو ک  د دعوس بو برشاد کسیسکیون د 

تررسپ شوې. پف دغکو غونکډو کک  س ي غونډي    مسؤسینو سخوب 

ګڼ شسېر عوامء کربمکو  مسکؤسینو  ډسګک  مرشکبنو بو مجاهکدینو 

وینا وبسو د بسالم  بمارس سخکوب د تخفیکف د فرمکان وک    ګډون 

عت بو بړوند موضوعاتو باندې ګټورې خربې وک ې بو د کامل ب ا

بو مجاهدین ی  د مرشبنو د پریرک و حرستونکو بو د ب اعکت ګټکو 

 2020/2/23تف متو ف ک ل. 

 کاپیسا
 مزدور بربرر ووژل شو ۱بسف سای ک  

د کاپیسا والیت د بسکف سکای وسسکوبس  مرککز کک  د بربریکانو پکف 

ووژل  شکو. تن مزدور بربرکر  ۱پوستف د سیزري ټوپرو پف برید ک  

2020/2/2 
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 بسف سای ک  د بربریانو پف پوستف برید وشو

د کاپیسا والیت د بسف سای وسسوبس  مرکز ک  د رشیرو بربریکانو 

 بریکد وشکو چک   پکف  مهکال  یک  پف پوستف د سپرو بو درنکو وسکوو 

 2020/2/5وبوښتل.  دښسن تف توفاس 

بن بو دروند مايل زیان نجربر ک  ګډ دښسن ګڼ بوسيس کورونف ور 

 بړوسر

 د کاپیسککا والیککت د نجککربر وسسککوبس  بمککام خیوککو سککیسف ککک 

   ف ووهوفد بوسيس خورو پف کورونو چاپ بشغاسګرو بو ب یرو عسررو

بو د ب  شسېرپ کورونو دروبزې پف وهل ګډو  نایت کاربنو خوک و 

 کورونف  وبسوزوس   بونو 

 2020/2/7وبړبوپ.  بو خورو تف ی  دروند مايل زیان  لی  ببار ک  

 بربرر ژوبل شو ۱نجربر ک  

د کاپیسا والیت د نجربر وسسوبس  بړوند نظام خیوکو سکیسف کک  

پف یو تن مزدور بربر  د سیزري ټوپرو برید تررسپ شو چ  پف تکر  

 2020/2/12 مزدور بربرر ژوبل شو.  ۱ک  ي  

 شومزدور بربرر ووژل  ۱نجربر ک  

د کاپیسککا والیکککت د نجکککربر وسسککوبس  بړونکککد بفغانیکککف درې د 

نظامخیوو کيل تف څېرمف پف رشیرو بربریانو د سیزري ټوپکک بریکد 

مزدور بربرکر  ۱تررسپ شو چ  پف تر  ک  ی  د ح،یق بسوف پف نوم 

 2020/2/13شو.  ووژل 

 نجربر ک  ګډ دښسن کورونف سوټيل بو کویوبل وهيل دي

د ګکډ   نجربر وسسوبس  بړوند پ غکان سکیسف کک د کاپیسا والیت د 

  چاپکف  ووهوکفد مورک  وګک و پکف کورونکو وحشکیانف  دښسن  عسررو 

د خورککو د کورونککو دروبزې پککف بونککو دښککسن  د چککاپ   پککف  مهککال 

  کورونو تف پف زور ننوتل  قیست  توک  بو پیس  ی  سکف ځکان وبسوزوس 

 2020/2/17ووهل. خوک ی   یووړې بورسپ 

 ګوډبګیان قتل  وسو  ونیوس  شوې ۱۱ک  پوستف فتحف  نجربر 

د کاپیسا والیت د نجربر وسسوبس   بفغانیف درې بړوند حا یکانو 

 سیسف ک  

د د رشیرو بربریانو پف پوستف د سپرو بو درنو وسوو بریکد تکررسپ  

پوستف پف مرسل ډول فتحف  د قومنکدبن مکومن بو  برید پف  مهال 

میوکف وسکوف   ۶  ووژل  شول ګوډبګیان  ۱۱قومندبن قادر پف ګډون 

تکف   نارنجکک بو ګکڼ نکور مهکامس د مجاهکدینو ال  ۱مخکابرې   ۲

 2020/2/18ورغول. 

 بربریان ووژل شول ۲تګار ک  

د کاپیسا  والیت د تګار وسسوبس  بړوند پښر ح سکیسف کک  پکف 

 2020/2/20  رشیر بربریان ووژل. ۲مزدور دښسن برید ک  

 ووژل شوبربرر  ۱تګار ک  

د کاپیسا  والیت د تګار وسسوبس  بړوند مشکوبڼ  سکیسف کک  پکف 

چ  پف تر  کک   وشو رشیرو بربریانو د سیزري ټوپرو پف مټ برید 

ځکککای ووژل  ف یککک  د سکککیدبسوف پکککف نکککوم یکککو بربرکککر ځکککای پککک

 2020/2/20شو.

 نور ژوبل ک ل ۳کویوبل شهیدبن  ۳نجربر ک  ګډ دښسن 

د ګکډ  ونکد غکوچالن سکیسف کک د کاپیسا پف نجکربر وسسکوبس  بړ 

  ګکډو وهوکفد بوسيسک خورکو پکف کورونکو چاپکف و  دښسن  عسکررو 

بسکوزوس   خوکک و  نایتراربنو د خورو د کورونو دروبزې پکف بونکو 

نکور  ۳بو  ورسکول تنف بوسيس وګ ي یک  پکف شکهادس  ۳  ووهلی  

 2020/2/22  ک ل.  ژوبل 

 پروبن
 بسوزويل بو مايل زیان بړوسربګربم ک  دښسن  د بوسيس خورو کورونف 

 د بګککربم وسسککوبس  بړونککد نیککاز درې پککف کککيل د پککروبن  والیککت 

د چکاپ   پکف  وحشکیانف چاپکف ووهوکف   بشغاسګرو بو ب یرو  عسررو 

د بوسيسکک خورککو د کورونککو دروبزې پککف بونککو  مهککال  دښککسن 

د توو پر مهکال یک  د بو  وبیستلبسوزويل  کویوبل ی  سف کورونو رب و 

سف ځان   ښوونځ  رسمعوم عبدبسوف  ان بو یو بل عام کویوبل ثناګل

 2020/2/1رسپ  یووړل. 

 عسرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شول ۲شینوبرو بو سیاپ ګرد ک  

بربرر )محسد نعکیم  بو  ۱د پروبن پف شینوبرو ک  د بهنګربنو کيل 

د سیاپ ګرد وسسوبس  قس اق درې میرخان خیوو ک  یکو عسکرر ) 

 2020/2/5  سف مجاهدینو رسپ یو ځای شول. شجا 

 عسرر سف مجاهدینو رسپ یو ځای شو ۱کوپ  ايف ک  

پککرون د پککروبن والیککت د کککوپ  ککايف وسسککوبس  ککک  د منککډی،ول 

بوسیدونرر عسرر )مکومن  سکف مجاهکدینو رسپ یکو ځکای  ۱سیس  

 2020/2/11شو. 

 مزدور عسرر ژوبل شول ۲شینوبرو ک  

ګسبد بیخ سیسف کک   پف  شینوبرو وسسوبس  والیت د د پروبن

شو چ   پف  مهال  یک    د مزدرو رژیم پف عسررو برید تررسپ 

 مزدور عسرر  ۲

 2020/2/12شول. ژوبل 

 پروبن مرکز ک  پف مزدور دښسن برید وشو

د پروبن مرکز پف مربو اتو ک  د مزدورو پوسیسو پف رینجر کسکین 

 عسکررو تکف مکرګ ژوبوکف بو پرک   ناسکتو  برید ک  رینجر تخریذ

 2020/2/21وبوښتف.  
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 قندوز
 گل تیپف: شامر زیاد عساکردشسن کشتف  وزخسر شدند

مجاهدین بر عساکردشسن درمنه،کف بکاغ رشککت  وسسکوبسر گکل 

ککف دربثکربن یکک  ز حسوف  وبنفجار بنجام دبدنکدو تیپف والیت قند

تانگ دشسن تخریذ گردید وشکامر زیکاد عسکاکر دشکسن کشکتف 

 2020/2/2شدند.وزخسر 

عسررکشتف وتجهزبس شان  6عور بباد: یک پوستف دشسن فتح  

 بدست آمد

ز و پوسکتف زنجیکر  وسسکوبسر عوکر ببکاد والیکت قنکد مجاهدین بکر

عسککرر  6کککف درنتیجککف پوسککتف فککتح و موف،انککف عسویککاس منودنککد

عسکرر در میکدبن نکربد بکاقر  3مزدور دربن کشتف شدند و سد 

یککک قبضککف ربکککت  یککک میککل یککک میککل پیرککا   نککد ومانککدپ ب

عربدپ مکوتر سکایرل ومهکامس بدسکت مجاهکدین  2کالشینرو   

 2020/2/2 آمدپ بست.

 عسرر ب یر زخسر شدند 2خان بباد: 

یککک درگیککری ذبس بسبینککر در منه،ککف سککیاو وسسککوبسر خککان  در

  2ز و والیت قند

درگیری میان قومندبن ذبیح ویکک  و عسرر مرگبار زخسر شدند

 2020/2/3ب یر دی ر بنام نثار ر  دبد.

 عسرر ب یر کشتف شدند 2خان بباد: 

مجاهدین بر عسا ککر دشکسن درمنه،کف خو کف پیسکتف وسسکوبسر 

ککف دربثکربن یکک قومنکدبن  ز حسوکف کردنکدو خان بباد والیت قند

 2020/2/3 مزدور بنام خان با یک کارمند بمنیت کشتف شدند.

 خان بباد: یک پوستف دشسن تسخیر گردید

مجاهدین بر پوستف پوسیو بنام پوستف  ر  درمنه،کف موسکر زی 

کف دربثکربن پکوسیو  ز حسوف کردندو وسسوبسر خان بباد والیت قند

مککزدور بز پوسککتف بککف فککربر موفککق شککدند وپوسککتف تحککت کنکک ول 

 2020/2/3مجاهدین قربر گرفت.

 :  زئیاس بخیر عسویاس مجاهدین عور آباد

ز و مجاهدین بکر پوسکتف زنجیکر  وسسکوبسر عوکر ببکاد والیکت قنکد

بشککسول  پوسککتف فککتح و کککف در نتیجککف عسویککاس بنجککام دبدنککد

 3تککن دی ککر زخسککر شککدند و 4عسککرر مزدورکشککتف و 7قومنککدبن 

عسرر با یک میل پیرا  یک قبضف ربکت  یکک میکل کالشکینرو  

 2020/2/3هدین بفتیدپ بست.ویک موتر سایرل بدست مجا

عسرر کشتف ویک تن دی ر زخم  2گل تیپف: یک تانگ تخریذ و

 بردبشت

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مزدور درمنه،ف بکاغ رشککت وسسکوبسر 

حسوککف هن ککام  ککورس و  ز حسوککف کردنککدو گککل تیپککف  والیککت قنککد

ککف  گرفت کف عساکردشسن غرض عسویاس بکف آن منه،کف آمدنکد

عسررکشکتف وشکامر دی کر  2دشکسن تخریکذ ودربثربن یک تانگ 

دشککسن وحشککر بنت،ککام ب  رب بز مککردم منه،ککف  و زخسککر شککدند

 2020/2/3گرفتند ومنه،ف رب شدیدب بباربن کردند.

تن دی ر زخسر  9کامندوی دشسن کشتف و 7تانگ دشسن نابود و 2گل تیپف: 

 شدند

مجاهدین بر قوبی دشسن درمنه،ف باغ رشککت وسسکوبسر گکل 

ککف درآن بنفجکاربس وسکالح  ز حسوکف کردنکدو والیکت قنکدتیپف 

 2های سبک وسن ین وسیکرزی بسکتفادپ گردیکد ککف درنتیجکف 

تکن دی کر  9کامندوی مزدور کشکتف و 7تانگ دشسن تخریذ و

یک تکن بزمجاهکدین  کامر عکاسر شکهادس ر ب  و زخسر شدند

نوشیدپ بست. وبدعای شهادس بیشک  بز مجاهکدین ح،ی،کت 

 2020/2/3 ندبرد.

 خان بباد: یک تن پوسیو کشتف شد

مجاهدین بر پوستف دشسن درمنه،ف چهارتوس وسسوبسر خان آباد 

حسوف بکا تفنکگ دروبکین دبر  کورس و  ز حسوف کردندو والیت قند

 2020/2/5گرفت ویک تن پوسیو کشتف شد.

 محافظ  آن زخسر شدند 3کشتف و  9خان بباد: قومندبن قهعف  فر 

دشسن )عبدبسوبرث   در  9قهعف  فر مجاهدین بر موتر قومندبن 

حسوکف  کر یکک و  ز حسوکف کردنکدو وسسوبسر خان بباد والیت قند

کسین هن ام  ورس گرفت کف بف سوی میکدبن هکوبیر روبن بکود 

 3قومنکدبن قهعکف متکرکرپ کشکتف و کف دربثکربن مکوتر تخریکذ و

 2020/2/5محافظ ب  زخسر شدند.

 ندپوستف دشسن تسخیر گردید 3خان بباد: 

منه،ف زبیوو وسسوبسر خکان ببکاد  پوستف دشسن در 3اهدین بر مج

حسوکف بکر پوسکتف هکای مکال و  ز هسزمان حسوف کردندو والیت قند

خیر محسکد  پوسکتف  کر وپوسکتف  کر تختکف  کورس گرفکت ککف 

دربثربن عساکر وبربرر های پوستف هکای یادشکدپ بکا بسکتفادپ بز 

اهکدین تاریرر شذ هسف فربر کردند وپوسکتف تحکت کنک ول مج

 2020/2/5قربرگرفت.

بباربن عساکر بشغاس ر بمریرایر  یک درس اپ   رخان بباد: 

  اسذ بسعوم شهید شدند 3تخریذ و

 یککارپ درون عسککاکر بشککغاس ر بمریرککایر   درمنه،ککف تککرپ خیککل 

ز یکک مدرسکف محوکر رب و محفور  وسسوبسر خان بباد والیکت قنکد
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ربثکربن درسک ان ککف د بنام مدرسف تحسین بس،رآن بباربن کردنکد

 2020/2/6 تن  اسذ بسعوم درآن شهید شدند. 3مدرسف تخریذ و

پوسیو کشتف وزخسر  3خان بباد: یک پوستف ومنه،ف وسیعر فتح و

 وتجهیزبس شان بدست آمد

مجاهدین بر بربرر های وحشکر درمنه،کف گکودبم هکا وسسکوبسر 

تکن پکوسیو  2ککف دربثکربن  ز حسوکف کردنکدو خان بباد والیت قنکد

میککل کالشککینرو  بدسککت مجاهککدین آفتیککدپ  2شککدند وکشککتف 

دی ر درمنه،ف زبیوو دگری   یرکف تکوس ومنکا ق   بق خرببست.

ماحول آن وسسوبسر بکاالی دشکسن عسویکاس منودنکد ککف دربثکربن 

پوستف ومنه،ف وسیعر فتح گردید وبفربد بمنیتر دشسن پکای بکف 

 2020/2/6 فربر نهادند.

تن دی ر با سالح دست یر  3و عسررکشتف 2ز: یک تانگ نابود  مرک

 شدند

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مزدور درمنه،ف باغ میکری مربو کاس 

 ر یکک کسکین  کورس  و حسوف ز حسوف کردندو مرکز والیت قند

عسررمزدور دربن  2گرفت کف دربثربن یک تانگ دشسن تخریذ و

عسرر مسکوح دی کر بکا  3بشسول قومندبن عنایت  و کشتف شدند

زنککدپ  16میککل تفنککگ بیککم  3ک قبضککف ربکککت  یککک میککل پیرککا  یکک

 06/02/2020دست یر شدند.

 خان بباد:  زئیاس حسوف 

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مزدور  درنزدیک پوسکتف وبقکع منه،کف 

کککف  ز حسوککف کردنککدو گککدبم هککا وسسککوبسر خککان ببککاد والیککت قنککد

هس نکان  تن دی ر مرگبار زخسر شدند 2عسررکشتف و 4دربثربن 

آن وسسککوبسر بککر پوسککتف دی ککر دشککسن حسوککف  درمنه،ککف خککاریجر

2020/2/6 ککورس گرفککت ویککک عسککرر مککزدور زخسککر  گردیککد.

  

تن پوسیو کشتف وزخسر  3چهاردرپ: یک عربدپ رینجر دشسن تخریذ و

 شدند

یککک عککربدپ رینجککر بعاشککف پککوسیو بدبرپ مککزدور  درمربو ککاس 

حسوکف و  گرفکت ز مورد حسوف قکربرو وسسوبسر چهاردرپ والیت قند

کسین  ور س گرفت کف دربثکربن رینجکر تخریکذ ویکک تکن  ر 

 2020/2/8تن دی ر زخسر شدند. 3پوسیو کشتف و

 عسررکشتف وزخسر شدند 4عور بباد: یک تانگ تخریذ و

منه،کف گکدبخیل وسسکوبسر  مجاهدین بر عساکر بدبرپ مکزدور در

حسوکف  کر یکک کسکین و  ز حسوکف کردنکدو عور ببکاد والیکت قنکد

دبمککف یافککت کککف دربثککربن یککک تانککگ سککاعت ب 2 ککورس گرفککت و

عسککرردربن کشککتف ویککک تککن دیککر  زخسککر  3دشککسن تخریککذ و

 2020/2/9گردید.

 ز: میدبن هوبیر بین والیت مورد حسوف ربکتر قربرگرفتمرک

کف  ز حسوف ربکتر منودندو مجاهدین بر میدبن هوبیر والیت قند

دربثربن بف دشسن توفاس سن ین  انر وماسر وبرد گردید بما رقم 

 09/02/2020آن دقی،ا بف دست نف آمدپ بست. 

 عور بباد: یک تن پوسیو مسوح بف مجاهدین تسویم شد

یککک تککن پککوسیو مسککوح بدبرپ مککزدور متعوککق پوسککتف پککل خشککتر  

ز بکف مجاهکدین تسکویم و مربو اس وسسوبسر عور بباد والیت قنکد

پککوسیو متککرکرپ بنککام شککفیع بسوککف فرزنککد حبیککذ بسوککف  بککف و  شککد

مجاهدین تسویم شد ویک میل کالشکینرو  رب نیکز بکا خکود آورد 

ومجاهدین نیز بز وی بسکت،بال منودنکد وضکسن تضکسین خکط بکف 

 2020/2/9 زندگر عادی سوق دبدپ شد.

 عور بباد:موتر یک قومندبن بربرر شرار ماین گردید

ر )سکیدنبر  در منه،کف حکا ر حسکین  موتر یک قومنکدبن بربرک

ککف دربثکربن  ز شکرار مکاین گردیکدو وسسوبسر عور بباد والیت قند

مکککوتر تخریکککذ گردیکککد وقومنکککدبن متکککرکرپ مرگبکککار زخسکککر 

 2020/2/9گردید.

 عسررکشتف وزخسر شدند 4خان بباد: یک تانگ دشسن تخریذ و

یک تانگ عساکر بدبرپ مزدور  درمنه،ف موسر زی وسسوبسر خان 

ککف دربثکربن تانکگ دشکسن  ز شکرار مکاین گردیکدو اد والیت قندبب

تککن ب یککر دبخوککر بنککام هککای قومنککدبن عبدبسوبحککد  2تخریککذ و

 2020/2/9 تن دی ر زخسر شدند. 2وضابط روح بسوف کشتف و

بمام  احذ:دربثر بباربن دشسن منزل یک فرد مورر منهدم 

 گردید

بمکام  کاحذ  یاربس بدبرپ مزدور در منه،ف کول بقر وسسکوبسر 

کف دربثکربن  ز باالی منازل مردم عامف بباربن کردندو والیت قند

منزل محسد  ادق مورر ککامال منهکدم گردیکد بمکا سوکف بسحسکد 

 2020/2/10توفاس  انر در پر ندبشت.

 دشت برچر: عساکروحشر یک خانم رب با شوهر ب   شهید کردند

 وحشر دشسن در منه،ف عیدگاپ وسسکوبسر دشکت برچکر عساکر

کف دربثکربن  ز باالی منازل مسرونر آت  باری کردندو والیت قند

 11/02/2020یک خانم با شوهر ب  بف شهادس رسیدند.

تن پوسیو کشتف  2قومندبن رب با  2بمام  احذ: یک مجاهد نفوذی 

 وتجهیزبس شان رب با خود بورد

ز و یککک مجاهککد نفککوذی در وسسککوبسر بمککام  ککاحذ والیککت قنککد

تککن پککوسیو رب  4زیزبسوککف وقومنککدبن عسککر  قومنککدبن )ع 2بشککسول 
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بین رویدبد  درمنه،ف عاقر بای آن وسسوبسر ر  و  بهالکت رساند

میل کالشینرو  ویک قبضف ربکت رب ساح بف مجاهکدین  5دبد و

  2020/2/14رساند. 

 خان بباد: یک تانگ دشسن تخریذ ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند

ر درمنه،کف چهکارتوس وسسکوبسر مجاهدین بر عساکر بدبرپ مکزدو 

حسوکف  کر یکک کسکین و  ز حسوکف کردنکدو خان ببکاد والیکت قنکد

 ورس گرفت کف دربثربن یک تانگ دشسن تخریذ گردید ومتکام 

رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.هس نان درمنه،ف  نکت بکاغ 

منصذ  ر یک حسوف مسکوحانف نیکز مرگبکار زخسکر  ذیک  اح

 2020/2/15گردید.

 نددشسن نابود گردیدتانگ  2ز: مرک

ز و تانککگ دشککسن در نزدیککک میککدبن هککوبیر والیککت قنککد 2 دو

ککف دربثکربن  هکر دو تانکگ دشکسن ند  دبگانف شرار ماین گردید

 2020/2/15 رسنشینان آن هسف کشتف وزخسر شدند. تخریذ و

عسررکشتف وم،دبری بز تجهیزبس  بدست  20تانگ نابود و 4ز: مرک

 آمد

برپ مزدور درمنه،ف سف در  نزدیک مجاهدین بر بیو عساکر بد

ککف در نتیجکف  ز موف،انف عسویاس منودنکدو شهر مرکز والیت قند

 20تانگ نابود وبشسول بشخاث مهکم دشکسن  4 بیو کامال فتح و

یک قبضف ربکت  یکک میکل تفنکگ  و عسرر وپوسیو کشتف شدند

وم،کککادیر زیکککاد مهکککامس بدسکککت مجاهکککدین آمکککدپ  16بیکککم 

 2020/2/17بست.

 عسرر دشسن مجروح گردید ز: یکمرک

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف چرخکار  مربو کاس 

یکک عسکرر دشکسن زخسکر و  ز حسوکف کردنکدو مرکز والیکت قنکد

 2020/2/19گردید.

 ز م،ادیرزیاد موبد فرهن ر توزیع گردیدو قند

مسئوسین کسیسیون بمور فرهن کر بمکارس بسکالمر در متکام وسسکوبسر 

بیکن مکوبد و  م،ادیر زیاد موبد فرهن ر توزیع کردندز و های والیت قند

کف شامل کتار ها  مجالس ودی ر موبد فرهن کر بکا زبکان هکای پشکتو 

ودری بود  بف عوامی کربم  بستادبن  شکاگردبن ودی کر شکای،ین توزیکع 

 2020/2/26گردید.

 بغالن
 عسرردشسن کشتف وزخسر شدند 9برکف: 

وسسوبسر برکف والیکت بغکالن مجاهدین بر پوستف دشسن درمربو اس 

تن دی کر زخسکر  6عسرر دشسن کشتف و 3کف دربثربن  حسوف کردند

 2020/2/2شدند.

 ندعسرر مزدور کشتف شد 3پوخسری: 

مجاهدین بر پوستف دشسن درنزدیک چشسف شیر  مربو اس حوزپ دوم 

 شهر 

عسککررمزدور  3کککف در نتیجککف  پوخسککری و الیککت بغککالن حسوککف کردنککد

 2020/2/2.ندکشتف شد

 پوخسری: یک پوستف دشسن تسخیر گردید

مجاهدین بر پوستف بازبر چشسف شیر  مربو اس حکوزپ دوم شکهر 

ککف دربثکربن عساکردشکسن بکا  پوخسری والیت بغالن حسوف کردند

بسکککتفادپ بز تکککاریرر شکککذ فکککربر کردنکککد وپوسکککتف تسکککخیر 

 2020/2/4گردید.

 پوخسری: یک عسرر کشتف وسالح ب  بدست بمد

ین بر عسکاکر ومویشکف هکای بربرکر درمنه،کف حکوزپ دوم مجاهد

حسوککف چریرککر  وسسککوبسر پوخسککری والیککت بغککالن حسوککف کردنککد

 ککورس گرفککت ویککک عسررکشککتف وکالشککینرو  ونارنجککک آن 

 2020/2/8بدست آمد.

تانگ ویک موتر تخریذ ومتام نشینان آن کشتف وزخسر  2: مرکز

 شدند

مجاهدین بر قهار دشسن درمنه،کف  کر خشکک وسسکوبسر بغکالن 

تان دشسن  با یک  2کف دربثربن  حسوف کردند بغالنمرکزی والیت 

مکوتر بنک  نشکینل تخریکذ ومتکام رسنشکینان آن کشکتف وزخسکر 

یککک میککل کالشککینرو  نیککز بدسککت مجاهککدین آمککدپ و  شککدند

 2020/2/12بست.

 : یک موتر دشسن تخریذ گردیددوشر

حسوف  بغالنمنه،ف سرخابیان وسسوبسر دوشر والیت  مجاهدین در

کف دربثر آن موتر نو  بن  نشینل تخریذ گردید بمکا رقکم  کردند

 2020/2/12توفاس  انر دشسن هنوز بف دست نف بمدپ بست.

 کیووم  رس  باز سازی گردید 20: بساحت هرینن

والیت بغکالن مجاهدین با هسراری مردم در مربو اس وسسوبسر نهرین 

بیکن و  کیووم  رس  رب بعد بز بازسازی بربی بستفادپ آمادپ ساختند 20

رس  کککف وسسککوبسر نهککرین رب بککا بغککالن مرکککزی و ککل مینامیککد بککربی 

 2020/2/10بستفادپ عرضف گردید.

 ندعسرر کشتف وتانگ تخریذ گردید 4: یک قومندبن قهعف با مرکز

یک تانگ رضبتر قهعف خکاث دشکسن درمنه،کف تپکف چهارشکنبف 

 وسسوبسر 
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ککف دربثکربن تانکگ  بغالن مرکزی والیت بغالن شکرارماین گردیکد

دریکک  و عسرر کشتف شکدند 4بشسول قومندبن قهعف  تخریذ و

حسوککف  دبگانککف درهسککین منه،ککف یککک عسککرر دشککسن کشککتف 

 2020/2/10شد.

 وزخسر شدندعسررکشتف  4پوخسری: یک تانگ تخریذ و

منه،ف خالزیر  حوزپ دوم شهر پوخسکری والیکت  ماین در بنفجار

کککف دربثککربن یککک تانککگ  بغککالن تانککگ دشککسن رب هککد  قککربر دبد

تککککن دی ککککر زخسککککر  2عسککککرر دربن کشککککتف و 2تخریککککذ و

 16/2/2020شدند.

 : یک موتر بکامالتر دشسن تخریذ وربنندپ آن کشتف شدمرکز

دشسن رب درمنه،ف  ن ل باغ مجاهدین یک عربدپ موتر بکامالتر 

ککف  وسسوبسر بغالن مرکزی والیت بغالن هد  مکاین قکربر دبدنکد

دربثککرآن مککوتر نککو  بنکک  نیشککنل آن کککاروبن تخریککذ وربننککدپ آن 

 2020/2/17 کشتف شد.

 : قومندبن بمنیف وسسوبسر مجروح گردید و ف

مجاهککدین بککر قومنککدبن بمنیککف وسسککوبسر  و ککف والیککت بغککالن  

ککف  ف قول وسسوبسر نهرین والیت بغالن حسوف کردنددرمنه،ف قوت

دربثککربن قومنککدبن یادشککدپ مجککروح گردیککد وبککف فککربر موفککق 

 2020/2/19گردید.

 پوخسری: یک موتر بمنیت مور دشسن شرار ماین گردید

یک عربدپ مکوتر بمنیکت موکر دشکسن در نزدیکک شکهر پوخسکری 

گردیکد بمکا کف دربثربن موتخریذ  والیت بغالن شرار ماین گردید

 2020/2/19رقم توفاس  انر آن دست نف بمدپ بست.

 ندموتر بکامالتر دشسن بدست مجاهدین بفتید 2: دوشر

مجاهککدین بککر یککک کککاروبن بکامالتککر دشککسن درمنه،ککف گیوککف گککر 

عربدپ مکوتر  2کف دربثربن  وسسوبسر دوشر والیت بغالن حسوف کردند

بفتیکد وبکف محکل بکامالتر یخ اسر دشسن ساح بدسکت مجاهکدین 

 19/2/2020بمنر بنت،ال دبدپ شد.

 : قومندبن با یک تن بربرر زخسر شدندهرینن

مجاهدین بر پوسکتف بربرکر هکا درمنه،کف حکافظ ب کر وسسکوبسر 

ککف دربثکربن قومنکدبن پوسکتف  نهرین والیت بغکالن حسوکف کردنکد

 20/2/2020)بسدبسوف  با یک تن بربرر مرگبار زخسر شدند.

 تخار
 تن مورر شهید شدند 4دربثر بندبخت ها دشسن دشت قوعف: 

دشسن بز پای کاپ شکان بکاالی بکازبر وسسکوبسر دشکت قوعکف  عساکر

تکن  3خکانم  2ککف بشکسول  والیت تخار پربگندپ بندبخت منودنکد

 2020/2/9مورر بر دفا  بف شهادس رسیدند.

 تن بربرر زخسر شدند 3تاس،ان: 

د گککل مجاهککدین بککر یککک پوسککتف دشککسن درمنه،ککف مککال محسکک

تکن بربرکر زخسکر  3و مربو اس مرکز والیت تخار حسوکف کردنکد

 2020/2/14 شدند.

 تن بربرر  کشتف شدند 5خوب ف غار: 

مجاهدین بر پوستف های دشسن درمربو اس وسسوبسر خوب ف غار 

تکن بربرکر کشکتف ویکک  5ککف دربثکربن  والیت تخار حسوف کردند

 2020/2/22.میل کالشینرو  با یک میل پیرا غنیست گرفتف شد

 بدخشان
 تن بربرر کشتف وزخسر شدند 2شهر بزر : یک قومندبن با 

مجاهدین بر یک قومندبن وحشر بربرر ها  در منه،ف کنار دریا 

ککف دربثکربن  وسسوبسر شهر بزر  والیت بدخشکان حسوکف کردنکد

 2020/2/2تن بربرر مرگبار زخسر شدند. 2قومندبن با 

 بهار : یک تانگ دشسن نابود گردید

مجاهککدین بککا عسککاکر بدبرپ مککزدور دروسسککوبسر بهککار  والیککت 

کف دربثربن یکک تانکگ دشکسن  بدخشان وبرد نربد شدیدی شدند

کامال نابود گردید بما رقم توفاس  انر دشسن بف دست نف بمکدپ 

 2020/2/5بست.

عسررمزدور کشتف  3عربدپ رینجر تخریذ و 2تانگ و 3بهار : 

 شدند

دبرپ مکزدور درمرککز وسسکوبسر بهکار  مجاهدین بکر آنعکدپ عسکاکر ب

والیت بدخشان وبرد نربد شدیدی شدند کف غرض عسویکاس وبرد آن 

عسکرر کشکتف  3تانگ دشکسن تخریکذ و 3کف دربثربن  منا ق شدند

عکربدپ رینجکر  2هس نان درمنه،ف قشالق وپل خوب ف چن ال  شدند

دشسن تخریذ گردید ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر شکدند بمکا 

 2020/2/6 آن دقی،ا بدست نف بمدپ بست.رقم 

 عسرر کشتف شدند 2: دربثریک بنفجار  رم

مجاهدین عساکر بدبرپ مزدور رب درمنه،کف سکینف وسسکوبسر  کرم 

بنفجکار بربسکا  یکک و  والیت بدخشان هد  مکاین قکربر دبدنکد

عسرردشککککسن کشککککتف  2تاکتیککککک خککککاث ضککککورس گرفککککت و

 2020/2/10شدند.

 وزخسر شدندتن بربرر کشتف  2بهار : 
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مجاهدین بکر مویشکف هکای بربرکر درمنه،کف شک  پکل وسسکوبسر 

ککف دربثکربن یکک تکن بربرکر  بهار  والیت بدخشان حسوف کردند

بنککام فاضککل کشککتف ویککک تککن دی ککر بنککام عبککدبسرحیم زخسککر 

 2020/2/10گردید.

 زخسر شدند تن بربرر کشتف و 2:  رم

مجاهککدین بککر مویشککف هککای بربرککر درمنه،ککف دشککت شککفجان 

یکک تکن کف در نتیجف  سوبسر  رم والیت بدخشان حسوف کردندوس

بربرکککر بنکککام وثیکککق بسوکککف کشکککتف ویکککک تکککن دی کککر زخکککم 

 2020/2/10بردبشت.

عسررکشتف وزخسر  8: یک عربدپ رینجر تخریذ وقومندبن با  رم

 شدند

یککک عککربدپ رینجککر عسککاکر بدبرپ مککزدور درمنه،ککف بر خککورپ 

ککف دربثکربن  ردیکدوسسوبسر  رم والیکت بدخشکان شکرار مکاین گ

عسرر دربن کشتف وبشکسول قومنکدبن پوسکتف  6 رینجر تخریذ و

 عسکرر مرگبکار زخسکر شککدند. 3هکای منه،کف پکل عوکر مغکالن  

2020/2/11 

 عسرردشسن کشتف وزخسر شدند 5یفتل پائین: 

مجاهدین بر عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف گزبنکگ وشکیرچنگ 

ککف در نتیجکف  ردندوسسوبسر یفتل پائین  والیت بدخشان حسوف ک

 عسککرر زخسککر شککدند. 2تککن بربرککر و 2یککک تککن بربرککر کشککتف و

2020/2/15 

عسرر درآن کشتف وزخسر  4وردوج: یک عربدپ رینجر تخریذ و

 شدند

یککک عککربدپ رینجککر عسککاکر بدبرپ مککزدور  درمنه،ککف سککیل محوککف 

ککف دربثکربن  وسسوبسر وردوج والیت بدخشان شرار مکاین گردیکد

 تن دی ر زخسر شکدند. 2دربن کشتف و  عسرر 2رینجر تخریذ و

2020/2/15 

 : یک عربدپ رینجر دشسن تخریذ گردیدنسر

مجاهدین بر رینجر عسکاکر بدبرپ مکزدور  درمربو کاس وسسکوبسر 

ککف دربثکربن رینجکر تخریکذ  نسر والیت بدخشان حسوف کردنکد

 2020/2/17گردید ورسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.

عسررکشتف وزخسر  15عربدپ رینجر تخریذ و 2 : دربثر دو بنفجار پیهم رم

 شدند

دربثر دو بنفجار پیهم در منه،کف خکر بنکدبر وسسکوبسر  کرم والیکت 

کککف دربثککربن نککد عککربدپ رینجککر دشککسن تخریککذ گردید 2بدخشککان 

 5عسکرر دشکسن کشکتف و 10برعالوپ بز تخریذ رینجر های مترکرپ  

 2020/2/18تن دی ر مرگبار زخسر شدند.

 دشسن کشتف شد : یک عسرر رم

مجاهدین یک عسررمزدور رب در وسسوبسر  رم والیکت بدخشکان بکف 

عسررمترکرپ  بحسد خان هد  قربر گرفت و کشکتف و  قتل رساندند

 2020/2/18شد.

 : قومندبن قهعف خاث دشسن  کشتف  خا 

یک موتر دشسن درنزدیکک قریکف درخکان وسسکوبسر خکا  والیکت 

یککک  مککوتر تخریککذ و کککف دربثککربن بدخشککان شککرار مککاین گردیککد

 2020/2/19قومندبن قهعف خا  دشسن بنام شیرخان کشتف شد.

 عسرر کشتف وزخسر شدند 4: یک پوستف دشسن تخریذ ونسر

مجاهدین بر پوستف دشکسن درنزدیکک سکاختامن وسسکوبسر نسکر 

موکر مک ی  82حسوکف بکا تکوت و  والیت بدخشکان حسوکف کردنکد

تکن بفکربد وی  3و  ورس گرفت کف دربثربن قومندبن الیق کشکتف

 2020/2/21زخسر شدند.

 بدخشان: موبد فرهن ر دربین والیت توزیع گردید

مسئوسین کسیسیون فرهن ر بمارس بسالمر در  مربو اس والیت 

 بدخشان 

بیککن مککوبد کککف شککامل کتککار هککا و  مککوبد فرهن ککر توزیککع کردنککد

ومجالس بز قبیل رهنامیر بمیر بملکومنین زبد بملعکاد  پیشکتازبن 

 ن  هاد ودی ر مجوف کاروب

 2020/2/21ها بود بف پیامنف وسیع توزیع گردید.

 بوخ
 چهاربوسک: دشسن وحشر منازل مردم عامف رب تخریذ کردند

منه،ف زی زیک وسسوبسر چهاربوسک والیت  وحشر دشسن در عساکر

دروبزپ هککای مککردم رب  و بوککخ بککاالی منککازل مککردم عامککف چاپککف زدنککد

تن بز باشندپ محکل رب بشکسول مکوی  30شرستند  وبشسول مال بمام 

سفیدبن در بین رسمای زمستان بیرون بیستاد کردپ بودند ومکردم رب 

 2020/2/1بذیت وآزبر زیاد دبدند.

 : چاپف دشسن ناکام وبف فربر مجبور شدندخاث بوخ

خکاث والیکت  عساکر بدبرپ مزدور  درمنه،ف بوقکف وسسکوبسر بوکخ

دروبز هکا وکورکین هکای  و بوخ باالی منازل مردم عامف چاپف زدند

بعکدب  و سکاسف رب زخسکر منودنکد 3مردم رب شرستند  ویکک  فکل 

مجاهدین بز  ریکان مهوکع شکدند وخکود رب بکف سکاحف رسکانیدند 

عسکرر  2وباالی دشسن حسالس کوبندپ بنجام دبدند کف دربثکارن 

خسر شدند وب،یف بف فربر موفکق تن دی ر ز  3چاپف دشسن کشتف و

 2020/2/1شدند.

 تن پوسیو کشتف وزخسر شدند 4: کودبر
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مجاهدین بر پوستف پوسیو بدبرپ مزدور  درمنه،ف تزالق وسسوبسر 

یک تن پوسیو کشتف کف در نتیجف  کودبر والیت بوخ حسوف کردند

 2020/2/1تن دی ر زخسر شدند. 3و

مدرسف رب تخریذ : عساکروحشر منازل مردم ویک بار چستال

 کردند

عساکر بدبرپ مزدور  درمنه،ف قوعف پشسف وسسوبسر چستال والیت 

دروبزپ هکای مکردم رب  ککف بوخ باالی منازل مردم عامف چاپف زدند

شرستند  ویک مدرسف ب فال رب کف درآن قریکف فعکال بکود هکاوبن 

کاری وبباربن کردند ویک عربدپ موتر شخصر رب حریق ویک تن 

 2020/2/2ا  رب باخود بردند.مورر بر دف

 کشتف  شد : یک عسرربوخ خاث

مجاهدین بر بیو عساکر بدبرپ مزدور درمنه،کف بن وکف وسسکوبسر 

حسوکف بکا دربزنکو   کورس و  بوخ خاث والیت بوخ حسوکف کردنکد

 2020/2/2گرفت ویک عسررمزدور کشتف شد.

 عسرردشسن کشتف وزخسر شدند 5چهاربوسک: 

برپ مککزدور  درمنه،ککف بوزسککو  مجاهککدین بککر بککیو عسککاکر بد

عسکرر  2کف دربثربن  وسسوبسر چهاربوسک والیت بوخ حسوف کردند

تن دی کر زخسکر شکدند.هس نان درمنه،کف ناروغکف آن  3کشتف و

وسسوبسر باالی دشسن نیز حسوکف  کورس گرفکت ککف دربثکربن بکف 

 دشسن توفاس وبرد گردید بما رقکم بن بکف دسکت نکف بمکدپ بسکت.

2020/2/3 

 عساکرمش   دشسن باالی منازل مردم چاپف زدند چهاربوسک:

عساکر مش   بشغاس ربن بمریرایر با مزدوربن ب رتکر دبخوکر  

درمنه،ف برزنرارهکا  مربو کاس وسسکوبسر چهاربوسکک والیکت بوکخ 

باالی منازل مردم عامف بنجام یافت ومتام شذ و  چاپف بندبختند

یرمردبن متکام بدبمف یافت کف در ریان آن بشسول زنان  ب فال وپ

بهاسر رب بذیت وآزبر کردند بمکا در مکورد توفکاس  کانر آن دقی،کا 

 2020/2/4 معووماس بدست نف بمدپ بست.

  : یک کامندوی مزدور کشتف شدخاث بوخ

مجاهدین بر کامندو های مزدور درنزدیک چو  شکهیدبن وسسکوبسر 

یک کامندوی مزدور کف در نتیجف  بوخ خاث والیت بوخ حسوف کردند

 2020/2/4کشتف شد.

تن مورر رب باخود  2: عساکر وحشر دشسن یک منزل رب تخریذ وچستال

 بردند

وحشر دشسن در منه،ف هوتک وسسوبسر چستال والیکت بوکخ  عساکر

یکک منکزل رب تخریکذ کردنکد  و باالی منازل مردم عامف  چاپف زدنکد

وماسککک آن رب بککاخود بردنککد.هس نان شککاگردبن خککورد سککال مدرسککف 

رب تا  بح در بیرون بیستاد کردپ بودنکد وبسکتاد آن رب بنکام  وحافظان

 2020/2/5حافظ عبدبسرحسن باخود بردند.

عسررمزدور کشتف وزخسر  5چاهر: یک تانگ دشسن  تخریذ وقومندبن با 

 شدند

مجاهدین بر عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف پکر  آبکاد وسسکوبسر 

گرفکت ککف  حسوف هن ام  ورسو  چاهر  والیت بوخ حسوف کردند

قوبی دشسن غرض عسویاس بف آن منه،ف آمدند ککف دربثکربن یکک 

تن دی ر زخسکر  2عسررکشتف و 4یک قومندبن با  تانگ تخریذ و

 2020/2/6شدند.

 چاهر: عساکروحشر دشسن یک تن مورر رب شهید کردند

وحشر دشسن درنزدیک مرکز وسسوبسر چاهر والیت بوکخ  عساکر

یک فرد بر دفا  مورکر  و کردندیک تن مورر بر دفا  رب شهید 

بنام محسد گل فرزند شهزبد گل باشکندپ قریکف عویکزی وسسکوبسر 

چستال کف بز بازبر وسسوبسر چاهر بف سکوی منکزل ب  روبن بکود  

 2020/2/6بر رحامنف بف شهادس رسید.

 دندتخریذ ش تانگ دشسن ۲: چهاربوسک

کر والیت بوخ عسا چهاربوسک در منه،ف چوبف وسسوبسر مجاهدین

عکربدپ تانکگ  2مزدور رب مورد حسوف قربر دبدند کف در نتیجکف دو 

 دشسن تخریذ و تعدبد 

 2020/2/7عساکر کشتف و زخسر شدند .

 چهاربوسک: یک عسرر کشتف شد

بکیو عسکاکر بدبرپ مکزدور دروسسکوبسر چهاربوسکک  مجاهدین بکر

 2020/2/8 ویک عسرر مزدور کشتف شد. والیت بوخ حسوف کردند

 یک عسرر کشتف شد: خاث بوخ

مجاهدین بکر بکیو عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف مکرگین تیپکف 

حسوکف بکا سکالح و  وسسوبسر بوخ خکاث والیکت بوکخ حسوکف کردنکد

 2020/2/8سیزری  ورس گرفت ویک عسررمزدور کشتف شد.

 : یک قومندبن مجروح شدپ دشسن درگرشتکودبر

خسکر یک قومندبن مزدور بنام فرید کف دریک حسوکف مسکوحانف ز 

شدپ بود  درمنه،ف تزالق  وسسوبسر کاسدبر والیت بوخ دربثر عسکق 

روز پکی   کر یکک  7قومندبن مترکرپ و   ربحت ب  درگرشت

حسوف زخسر شدپ بود کف دربثکر عسکق  ربحکت ب  در شکفاخانف 

 2020/2/8هال  گردید.

دوربزپ مردم مورر رب با بم های بنفجار  9: دشسن وحشر چستال

 دبدند

بشغاس ربن بمریرایر با مزدوربن ب رتکر دبخوکر    عساکر مش  

درمنه،ف بمام  احذ وسسکوبسر چستکال والیکت بوکخ بکاالی خانکف 
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دروبزپ خانف هکای مکردم مورکر رب  9و های مردم عامف چاپف زدند

بوسیوف بم ها بنفجار دبدند ویک ماشین شخصر وحیدبسوف رب ککف 

ود در کککان هککا بککربی تشککخی  سککنگ هککا بسککتفادپ میشککد  بککا خکک

 2020/2/8ذبردند.

تن مورر شهید ویک تن دی ر زخسر  2: دربثر حسوف درون چستال

 گردید

 یارپ درون عسکاکر بشکغاس ر بمریرکایر   درمنه،کف قوعکف رضکاق  

 وسسوبسر چستال والیت  بوخ  باالی یک منکزل مورکر حسوکف منکود

عضکو یکک خکانوبدپ بنکام محسکد شکاپ وشکاپ رسکول  2کف دربثربن 

 2020/2/8 ی ر بنام قربان زخسر گردید.شهید ویک تن  د

عسرر مزدور کشتف وزخسر  16تانگ دشسن تخریذ و 2چهاربوسک: 

 شدند

مجاهدین بر قوبی عسویاتر دشسن درمنه،کف دسرب کین وسسکوبسر 

قکوبی دشکسن چنکدین بکار  و چهاربوسک والیت بوخ حسوکف کردنکد

خوبسککت تککا پیرشککوی منایککد ومنه،ککف رب ببککاربن کردنککد کککف سوککف 

تانککگ  2بسحسککد مجاهککدین  وککوی پیرشککوی دشککسن رب گرفتنککد و

تکن دی کر مرگبکار  7عسرر مزدور کشکتف و 9دشسن کامال نابود و

 2020/2/9زخسیشدند.

  عسرردشسن کشتف شدند 3: خاث بوخ

ور درمنه،ف عاح خیل وسسکوبسر مجاهدین بر بیو عساکر بدبرپ مزد

عسرردشکسن  3ککف در نتیجکف  بوخ خاث والیکت بوکخ حسوکف کردنکد

 2020/2/9کشتف شدند.

 عسررمزدور کشتف وزخسر شدند 8: زبر 

تانگ قهار بکامالتر دشسن  درنزدیک وسسوبسر زبر  والیکت  2 دو

عسکررمزدور  8بوخ باهم تصادم منود ووبژگون گردید کف دربثربن 

 2020/2/10کشتف وزخسر شتدند.

 عسرردشسن کشتف شدند 2: خاث بوخ

مجاهککدین بککر بککیو عسککاکر بدبرپ مککزدور درمنه،ککف رشرش  

 وسسوبسر بوخ 

یککک عسککرر دشککسن کشککتف  و خککاث والیککت بوککخ حسوککف کردنککد

 2020/2/10شد.

 عسرر کشتف شدند 2: خاث بوخ

مجاهککدین بککر بککیو عسککاکر بدبرپ مککزدور  درمنه،ککف عککاح خیککل 

عسکرر دشکسن  2 و وسسوبسر بوخ خاث والیکت بوکخ حسوکف کردنکد

 2020/2/10کشتف شدند.

تن بز بفربد مورر رب شهید وزخسر منودند  22بوخ: دشسن وحشر

 دم رب ویربن کردندوشامر زیاد خانف های مر 

روز بدینسککو در والیککت بوککخ  20عسککاکر وحشککر بدبرپ مککزدور بز 

دست بف یک سوسوف حسالس زدنکد در بعکا وسسکوبسر هکای بیکن 

تن بز بفکربد بکر دفکا   16والیت هنوز بدبمف دبرد کف در ریان آن 

تکن دی ککر رب زخسکر منودنکد ودربثکر ببککاربن  6مورکر رب شکهید و

ازل مردم عامف رب ویربن کردند وبشکسول زیاد من وبنفجاربس شامر

زنان وب فال مردم منه،ف  درزیر میل سالح های بین وحشکر هکا 

 2020/2/10زندگر مینامیند.

 کامندوی دشسن کشتف وزخسر شدند 2: چستال

مجاهدین بر کامندو های دشسن درنزدیک مرکز وسسوبسر چستال 

ن یکک عسکرر کامنکدو کشکتف ویکک تک و والیت بوخ حسوکف کردنکد

 2020/2/11دی ر مرگبار زخم بردبشت.

 چهاربوسک: یک تانگ حریق ویک عسرر دربن کشتف شد

مجاهککدین تانککگ دشککسن رب کککف در منه،ککف میککان والیککت بوککخ 

و وز ان  درمنه،ف بزسو  وسسوبسر چهار بوسک والیت بوخ دریک 

کسین مجاهدین بز مسیر ب  منحر  شدپ بود ووبژگکون گردیکد 

 خسککر شککدند  بککف آتکک  کشککیدند.عسککرر دربن کشککتف وز  5و

2020/2/11 

 : یک موتر بکامالتر دشسن تخریذ ویک عسرر دربن زخسر گردیدچستال

مجاهککدین بککر قهککار قککوبی بکامالتککر دشککسن در نزدیککک مرکککز 

ککف دربثکربن یکک عکربدپ  وسسوبسر چستال والیت بوخ حسوف کردند

مکککوتر بکامالتکککر دشکککسن تخریکککذ ویکککک عسکککرر دربن زخسکککر 

 2020/2/11گردید.

 عسرردشسن کشتف وزخسر شدند 2: خاث بوخ

بککیو عسککاکر بدبرپ مککزدور درمنه،ککف مککرگین تپککف  مجاهککدین بککر

 وسسوبسر بوخ 

یککک عسککرر دربن کشککتف  و خککاث والیککت بوککخ حسوککف کردنککد

 2020/2/11شد.

: یک تانگ ویک عربدپ رینجر تخریذ وشامر زیاد عسرر کشتف خاث بوخ

 وزخسر شدند

عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف مکرگبین تپکف بکیو  مجاهدین بکر

یکک عسرردشکسن  و وسسوبسر بوخ خاث والیت بوخ حسوکف کردنکد

منه،کف بکار یوسکف آن وسسکوبسر  دی کر در  بق خربکشتف شد.

حسوکف و  باالی رینجر قومدنان  وفان بربرر حسوف  ورس گرفکت

تکن   2 ر یک کسین بنجام یافکت ککف دربثکربن رینجکر تخریکذ و

رگبککار زخسککر شککدند.هس نان درمنه،ککف بوقککف آن بربرککر دربن م

وسسوبسر  ر یک حسوف مسوحانف یک تانگ دشسن تخریذ گردید 

 2020/2/11 ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.
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  عسرردشسن کشتف شدند 2: چستال

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مزدور درنزدیک مرکزوسسوبسر چستکال 

 کشککتف شککدند.عسککرر دشککسن  2و والیککت بوککخ حسوککف کردنککد

2020/2/12 

 عسررکشتف شدند 2موتر تخریذ و 2چهاربوسک: 

مجاهدین بر بیو عساکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف سبکک وسسکوبسر 

یکککک عسررکشکککتف  و چهاربوسکککک والیکککت بوکککخ حسوکککف کردنکککد

شد.هس نان درپ هسین منه،ف بکرآن عسکاکر بدبرپ مکزدور حسوکف 

ف دربثربن کردند کف غرض بنت،ال تانگ تخریذ شدپ مر آمدند ک

یککک مککوتر کرنککک ویککک عککربدپ مککوتر حسککل ون،ککل تخریککذ ویککک 

 2020/2/12 عسررد شسن نیز کشتف شد.

چهاربوسک: یک تانگ تخریذ ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر 

 شدند

یک تانگ عساکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف گورتپکف وسسکوبسر چهکار 

 ککف دربثکربن تانکگ تخریکذ و بوسک والیت بوخ شرار ماین گردید

 2020/2/12 زخسر شدند. متام رسنشینان آن کشتف و

 عسررکشتف شدند 6: در دو حسالس  دبگانف خاث بوخ

مجاهدین در دو حسالس  دبگانف در منه،کف مکرگین تپکف وسسکوبسر 

عسرردشسن کشکتف  6کف دربثربن  بوخ خاث والیت بوخ حسوف کردند

 2020/2/14شدند.

 وزخسر شدندعسررکشتف  11تانگ دشسن تخریذ و 3شورتپف: 

مجاهدین بر قوبی دشسن درمنه،کف شکوربریق وسسکوبسر شکورتیپف 

عسکرر  3تانکگ تخریکذ و 3ککف دربثکربن  والیت بوخ حسوف کردند

زخم بردبشتف  همیک تن بزمجاهدین  و دربن کشتف وزخسر شدند

 2020/2/14 بست.

 : یک  عسرر کشتف شدخاثبوخ 

رشرش  مجاهککدین بککر بککیو عسککاکر بدبرپ مککزدور درمنه،ککف 

یکک عسرردشکسن  و وسسوبسر بوخ خاث والیت بوخ حسوکف کردنکد

 2020/2/14کشتف شد.

 عسرر کشتف وزخسر شدند 4: نهر شاهر

مجاهککدین بککر قهککار دشککسن درمنه،ککف شککهر  تککرکسن هککا   در 

 3کککف دربثککربن  وسسککوبسر نهککر شککاهر والیککت بوککخ حسوککف کردنککد

 2020/2/14عسررکشتف ویک تن دی ر زخسر گردید.

دشسن وحشر دروبزپ های منازل ومسجد رب تخریذ : چستال

 وخساربس زیادی بردم وبرد کردند

عساکر وحشر دشسن  در مربو اس وسسوبسر چستال والیکت بوکخ 

کککف دربثککربن دروبزپ هککای  بککاالی منککازل مککردم عامککف چاپککف زدنککد

مسجد ومنازل مردم عامف رب شرستند  نسخف های قرآن ککریم رب 

نکدپ بندبختنکد  یکک مکوتر شخصکر رب پارپ کردنکد وهکر سکو پربگ

بباربن کردند و بموبل یک دوکان رب چپاول کردند ومردم منه،ف 

 2020/2/14رب زیاد بذیت وآزبر دبدند.

 زخسر شدند کشتف و عسرر 2: دربثر یک بنفجار چستال

ماین درمنه،ف بسیاگور  وسسوبسر چستال والیکت بوکخ عسکاکر  بنفجار

یک عسررکشتف ویک تکن دی کر زخکم  و پیادپ دشسن رب هد  قربر دبد

 2020/2/15بردبشت.

 زخسر شدند عسرردشسن کشتف و 18: زبر 

مجاهدین بر عساکر بدبرپ مزدور درنزدیکک مرککز وسسکوبسر زبر  

تکن  2عسرردشسن کشتف و 16کف دربثربن  والیت بوخ حسوف کردند

دی ککر زخسککر شککدند ونککربد بعککد بز فککربر عساکردشککسن پایککان 

 2020/2/15یافت.

 : یک عسرر کشتف شدخاث بوخ

مجاهککدین بککر بککیو عسککاکر بدبرپ مککزدور درمنه،ککف سککف  ککوی 

حسوکف بکا سکالح و  وسسوبسر بوخ خکاث والیکت بوکخ حسوکف کردنکد

دربزنککو  بنجککام یافککت کککف دربثککربن یککک عسککررمزدور کشککتف 

 2020/2/17شد.

 چهاربوسک: یک عسرر کشتف شد

فروشکان  مجاهدین بر کند  عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف آر

حسوکف بکا سکالح و  وسسوبسر چهاربوسک والیکت بوکخ حسوکف کردنکد

 2020/2/17دربزنو   ورس گرفت ویک عسرر کشتف شد.

 : یک عسرر کشتف شدخاث بوخ

مجاهدین بر عسکاکر بدبرپ مکزدور درمنه،کف رشرش  وسسکوبسر بوکخ 

یکک عسکرر مسکورر تکوت دیسکر  و خاث والیت بوخ حسوف کردنکد

 2020/2/17کشتف شد.

 : یک کارمند بمنیت کشتف وسالح ب  بدست آمدخاث بوخ

مجاهدین یک کارمند بمنیت  رب در منه،کف حصکار  وسسکوبسر بوکخ 

وسکالح ب  بدسکت مجاهکدین  خاث والیکت بوکخ بکف قتکل رسکاندند

 2020/2/17بفتید.

 شدپوسیو  ۱: چهاربوسک

والیککت بوککخ توسککط سککالح  چهاربوسککک در وسسککوبسر مجاهککدین

مکزدور پکوسیو عسکرر  ۱ حسوکف کردنکد ککف نتیجکف یکک دربزنو 

 2020/2/17 .کشتف شد

 کشتف شدعسرر  ۱خاث:  بوخ
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خکاث والیکت بوکخ  بوکخدر منه،ف سف  کوی وسسکوبسر  مجاهدین

 .یککک عسککرر مککزدور رب کشککتنددربزنککو   توسککط فیککر سککالح

2020/2/17 

 عسرردشسن کشتف شدند 2چهاربوسک: 

درمنه،کف سکبزی ککار  مجاهدین بر یک گزمف بکیو قوعکف ورد  

یکک عسکرر کشکتف  و وسسوبسر چاربوسک والیت بوخ حسوکف کردنکد

هس نان درمنه،ف قوتین وسسکوبسر چستکال بکر بکیو پکوسیو شد.

 حسوف  ورس گرفت ویک تن پوسیو با سالح سیکزری کشکتف شکد.

2020/2/18 

 زخسر شدند عسرردشسن کشتف و 9: خاث بوخ

درمنه،ف بن وف وسسکوبسر بوکخ مجاهدین بر بیو عساکر بدبرپ مزدور 

حسوف با سالح سیزری  ورس گرفکت و  خاث والیت بوخ حسوف کردند

تن دی ر زخسر شدند.هس نان درمنه،ف مکرگین  3عسررکشتف و 5و

تپککف آن وسسککوبسر بککر بککیو دشککسن نیککز حسوککف  ککورس گرفککت ویککک 

 2020/2/18 عسرردشسن کشتف شد.

  : یک عسرردشسن کشتف شدخاث بوخ

عساکر بدبرپ مزدور در نزدیک بکیو بیسکتاد بودنکد مجاهدین بر 

 در منه،ف مرگین تپف وسسوبسر بوخ خاث والیت بوخ حسوف کردند

 2020/2/19 یک عسررمزدور کشتف شد. و

عسرر کشتف وزخسر  5: یک تانگ ویک تانرر تخریذ وچستال

 شدند

مجاهدین بر قهار بکامالتکر دشکسن در وسسکوبسر چستکال والیکت 

کف دربثربن یک تانگ ویک عکربدپ تکانرر دشکسن  بوخ حسوف کردند

 2020/2/20تن دی ر زخسر شدند. 2عسررکشتف و 3تخریذ و

 تن پوسیو کشتف شدند 2: خاث بوخ

مجاهدین بر پوسیو مزدور  درمنه،ف تیپف مکرگین وسسکوبسر بوکخ 

 یککک تککن پککوسیو کشککتف شککد. و خککاث والیککت بوککخ حسوککف کردنککد

2020/2/20 

 ندتخریذ گردیدتانگ دشسن  2چهاربوسک: 

مجاهدین بر یک قهار دشسن درمنه،ف سبک وسسوبسر چهاربوسکک 

حسوف  ر یک کسین  ورس گرفت ککف و  والیت بوخ حسوف کردند

تانککگ دشککسن تخریککذ گردیککد بمککا رقککم توفککاس  ککانر  2دربثککربن 

 2020/2/20دشسن بف دست نف بمدپ بست.

 ندتانرر دشسن تخریذ گردید 2: خاث بوخ

قوبی دشسن درم نه،ف خکان ببکاد وچهاربوسکک مجاهدین بر قهار 

تکانرر  2ککف دربثکربن  سسوبسر بوخ خاث والیت بوخ حسوکف کردنکد

دشسن تخریذ بما رقم توفاس  کانر دشکسن بکف دسکت نکف بمکدپ 

 2020/2/21بست.

 عسرر کشتف وزخسر شدند 2: چستال

مجاهدین بر بیو دشکسن درمربو کاس وسسکوبسر چستکال والیکت 

ربثکربن یکک عسررکشکتف ویکک تکن دی کر ککف د بوخ حسوف کردنکد

 2020/2/21زخسر گردید.

 تانگ نابود وشامر زیاد عسرر کشتف وزخسر شدند 2شورتیپف: 

مجاهککدین بککر قهککار دشککسن در بوزبریککق وشککوربریق وسسککوبسر 

تانگ دشسن نکابود  2کف دربثربن  شورتیپف والیت بوخ حسوف کردند

 2020/2/22گردید ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.

نهرشاهر: یک تانگ دشسن تخریذ ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر 

 شدند

مجاهدین بر قهار دشسن درمنه،ف کسپر  وسسوبسر نهکر شکاهر 

ککف دربثکربن یکک تانکگ دشکسن تخریکذ  والیت بوخ حسوف کردنکد

 2020/2/22گردید ومتام رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.

  وز ان
 گردیدفیا بباد:یک پوستف فتح 

مجاهدین بر پوستف دشسن درمنه،کف کوکوکدب  وسسکوبسر فکیا 

کف دربثکربن پوسکتف ککامال فکتح  بباد والیت  وز ان حسوف کردند

وبربرککر هککا مسککت،ر دربن بککا بسککتفادپ بز تککاریرر شککذ فککربر 

 2020/2/2کردند.

 قرقین: یک تن بربرر کشتف شد

مجاهککدین بککر پوسککتف دشککسن درمرکککز وسسککوبسر قککرقین والیککت 

 2020/2/3 یک تن بربرر کشتف شد. و  ان حسوف کردند وز 

 زخسر شدند تن بربرر کشتف و 6شربغان: 

مجاهدین بر پوستف چهار چور شکهر شکربغان مرککز والیکت  وز کان 

تن دی ر مرگبکار زخسکر  2تن بربرر کشتف و 4کف دربثربن  حسوف کردند

 2020/2/4شدند.

کشتف وزخسر من جیک: یک تانگ تخریذ ومتام رسنشینان آن 

 شدند

یک تانگ دشکسن درمنه،کف من جیکک وسسکوبسر  وز کان والیکت 

کککف دربثککربن تانککگ تخریککذ گردیککد ومتککام  شککرار مککاین گردیککد

 2020/2/12رسنشینان آن کشتف وزخسر شدند.

 تن بربرر کشتف وزخسر شدند 6آق ف: 
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مجاهدین بر پوستف های دشسن در مربو کاس وسسکوبسر آق کف والیکت 

تکن دی کر  5کف دربثربن یکک تکن بربرکر کشکتف و کردند وز ان حسوف 

 2020/2/17زخسر شدند.

 کارمند بمنیت کشتف وسالم آنان بدست آمد 2مردیان: 

مجاهدین بر کارمند بف ب هالح بمنیت مور در وسسوبسر مردیان 

مکک ی سککاختامن  500حسوککف در  والیککت  وز ککان حسوککف کردنککد

میککل  2و کارمنککد بمنیککت کشککتف 2وسسککوبسر  ککورس گرفککت و

 کالشینرو  ویک نارنجکک آنکان بدسکت مجاهکدین آمکدپ بسکت.

2020/2/18 

آق ف: بربرر ها یک تن بز بزرگان قومر رب با یک تن دی ر شهید 

 کردند

مویشف های بربرر در وسسوبسر آق ف والیت  وز ان حا ر خکال 

مربد یک تن بز بزرگان قومر رب یک فرد دی ر بکر رحامنکف شکهید 

 2020/2/20کردند.

 رسپل 
 سوزمف قوعف: یک پوستف فتح گردید

یک پوستۀ بمنیتر دشسن در منه،کۀ سکبزکالن وسسکوبسر سکوزمف 

 قوعف والیت 

 ککف در نتیجکف رسپل مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفکت

پوستۀ دشسن بهور کامل فتح و قومندبن پوستف ) غالم سکخر   و 

 2020/2/1 یک تن عسرر در آن زخسر گردیدند.

 یک تانک دشسن بنفجار دبدپ شد :مرکز

یکک عکربدپ تانکک  والیکت رسپکلدر منه،ۀ بغاوی بز مربو کاس مرککز 

 ککف در نتیجکف بکامالتر دشسن ب یر هد  بنفجکار مکاین قکربر گرفکت

تانک دشسن بهور کامل تخریذ و یک تن عسرر در آن کشتف و یک تکن 

 ۳/۲/۲۰۲۰. نددی ر زخسر گردید

 قومندبن کشتف و زخسر شدند 3بشسول تن بز ب یربن  11سیدآباد: 

در منه،ۀ تختۀ وسسوبسر سیدآباد والیت رسپل نیروهکای دشکسن 

در  دد عسویکاس شکبانف بکر مربککز مجاهکدین بودنکد ککف مکورد 

تن  6 کف در نتیجفحسوۀ مسوحانۀ مت،ابل مجاهدین قربر گرفتند 

بز ب یککربن بشککسول قومنککدبن عسککومر شککاهربپ  وز ککان رسپککل 

ن و دو قومنکدبن دی کر هکر یکک قومنکدبن حفکیظ و قومندبن توفا

زخسکر   تن پکوسیو  کومانکدو و عسکرر 5قومندبن خاسد کشتف و 

میل کالشنرو   یک میل پیرکا  یکک پایکف  4بز دشسن  و گردیدند

دوربین شذ  یک پایف مخابرپ و م،دبر زیادی مهامس بکف دسکت 

 2020/2/4 .بندمجاهدین بفتادپ 

 رد حسوف قربر گرفتسیدآباد: یک پوستۀ دشسن مو 

یک پوستۀ دشسن ب یر در منه،ۀ شکیرآباد وسسکوبسر سکیدآباد 

والیت رسپل بر رس  میان والیت های رسپل و  وز ان مکورد 

در  ر آن بف دشکسن  کف حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

بمککا بز  زئیککاس آن ب ککال  دقی،ککر در و توفککاس وبرد گردیککدپ 

نیروهای کسرکر دشکسن در  ریان درگیری با و  دست نیست

نیز  نگ  ورس گرفتف بست بما بز توفاس ب العکر در دسکت 

 2020/2/17 نیست.

 فرد مورر رب شهید و زخسر کردند 4 یاد: نیروهای وحشر 

در مرکز وسسوبسر  یاد والیت رسپل عساکر ب یر خانکف هکای 

مردم مورر رب توسط هاوبن هکد  قکربر دبدنکد ککف در بثکر آن 

تکن  3سر  یک فرد مورر بشهادس رسکیدپ و عالوپ بر توفاس ما

 2020/2/17 دی ر زخسر گردیدند.بناسوف وبنابسیف رب عون

 تن عسرر ب یر کشتف و زخسر شدند 3 یاد: 

در مرکز وسسوبسر  کیاد والیکت رسپکل عسکاکرب یر مکورد حسوکۀ 

مسککوحانۀ مجاهککدین قککربر گرفتنککد کککف در بثککر آن دو تککن عسککرر 

 2020/2/17 .نددکشتف و یک تن دی ر زخسر گردی

 تن بز ب یربن بشسول یک قومندبن کشتف و زخسر شدند 7: مرکز

یک پوستۀ مهم  والیت رسپلدر منه،ۀ چهارباغ در مربو اس مرکز 

بین عسویاس کف  و دشسن مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

بنجکام توسط سالح های سیزری و دی کر سکالح هکای ث،یوکف و خفیفکف 

تن بز ب یربن بشکسول یکک قومنکدبن بربرکر )  4 گرفت کف در نتیجف

تکن  3باشندۀ ب ور وسسوبسر کوهسکتاناس والیکت رسپکل   کشکتف و 

 2020/2/18 دی ر زخسر گردیدند.

 تن بز ب یربن کشتف و زخسر شدند 17: مرکز

در منه،کۀ پکائین   یک پوستۀ مهم دشسن ب یر ) ککور  غربیکف  

حسوکۀ مسکوحانۀ کینت در مربو اس مرککز والیکت رسپکل مکورد 

بیکن درگیکری ککف توسکط سکالح  و گس دۀ مجاهدین قربر گرفت

ککف  های سیزری و دی ر سالح های ث،یوف و خفیفکف بنجکام گرفکت

تکن بز ب یکربن  5پوستۀ دشسن بهکور کامکل تخریکذ و  در نتیجف

تن  12عضو فعال شبرۀ  اسوسر دشسن در آن کشتف و  2بشسول 

دبری مهامس بز دشکسن بکف م، و دی ر بز ب یربن زخسر گردیدند

دست مجاهدین بفتادپ بست.در  ریان بین درگیری  با نیروهای 

کسرر دشسن کف بف سکاحف رسکیدپ بودنکد نیکز درگیکری  کورس 

گرفت کف بسبتف بز توفاس وبردپ بف آنکان ب کال  دقی،کر در دسکت 

 2020/2/21نیست.
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 فاریار
 زخسر شدند  تن بز ب یربن 2بو ربغ: 

بو ربغ والیت فاریار دو تن عسرر کوماندوی در مرکز وسسوبسر 

نو  مجاهدین قکربر گرفتکف و ز پوستۀ آننت مورد ب ابت سالح درب

 2020/2/2هردو تن زخسر شدند.

 تن بز ب یربن کشتف و زخسر شدند 9قیصار: 

نیروهای ب یر در منه،ۀ نودری وسسوبسر قیصکار والیکت فاریکار 

یکک تکن  در نتیجفت کف مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرف

 2قومندبن بربرر ) قومندبن عزس بسوف   و یک تن بربرکر دی کر و 

تن دی ر بربرر و یک تن عسکرر  4تن عسرر بردوی ب یر کشتف و 

 2020/2/3زخسر گردیدند.

 تن عسرر کشتف شدند 3 سعف بازبر: یک قومندبن و 

در منه،ککۀ کتککف قشککالق وسسککوبسر  سعککف بککازبر والیککت فاریککار 

ککف  سن مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قکربر گرفکتنیروهای دش

 2020/2/3تن عسرر کشتف شدند. 3در بثر آن یک تن قومندبن و 

 فرد مورر رب شهید و زخسر کردند 3قیصار: نیروهای وحشر 

در مرکز وسسوبسر قیصار والیت فاریار نیروهکای ب یکر یکک فکرد 

 تککن دی ککر رب زخسککر کردنککد. 2مورککر رب بشککهادس رسککاندپ و 

2020/2/16 

 گرزیوبن: یک تن عسرر ب،تل رسید

در مرکز وسسوبسر گرزیوبن والیت فاریکار یکک تکن عسکرر مکورد 

ب ککابت سککالح سیککزری مجاهککدین قککربر گرفککت و کشککتف شککدپ 

 ۲۰۲۰/۲/۱۷بست.

 قرم،ول: یک تن بربرر دست یر گردید

در مربو اس وسسوبسر قرم،ول والیت فاریار یک تکن بربرکر ) بمکان 

بسدین   بر بسکا  معوومکاس کشکفر و بسکتخباربتر بز  بسوف وسد روض

هسربپ م،دبری موبد خوبرکف زندپ دسکت یر گردیکدپ  سوی مجاهدین

 ۲۰۲۰/۲/۱۷  بست.

تن بربرر بشسول یک قومندبن مهم دشسن زخسر  3دوست آباد: 

 شدند

در مرکز وسسوبسر دوست آباد والیت فاریار یک پوستۀ بمنیتر دشکسن 

در  کر آن تعسیکر  کف مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفتب یر مورد حسوۀ 

تن بربرر بشسول یک قومندبن مهم دشکسن  3پوستۀ دشسن تخریذ و 

بهکور  هکمیکک تکن بز مجاهکدین  و) عبدبسرریم   بشدس زخسر شدند 

 ۲۰۲۰/۲/۱۷ سهحر مجروح شدپ بست .

 قیصار: قومندبنر بمنیۀ وسسوبسر مورد حسوف قربر گرفت

ۀ وسسوبسر قیصار والیت فاریار مورد حسوۀ تعسیر قومندبنر بمنی

بف دشسن توفاس وبرد گردیدپ  کف مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

بسکککککت بمکککککا بز  زئیکککککاس آن ب کککککال  دقی،کککککر در دسکککککت 

 2020/2/17نیست.

 تن عسرر کشتف و زخسر شدند 2شیرین ت ار: 

در مرکککز وسسککوبسر شککیرین ت ککار والیککت فاریککار یککک تککن عسککرر 

توسط مجاهکدین کشکتف و یکک تکن دی کر زخسکر کوماندوی دشسن 

 2020/2/17.ند گردید

 قرغان: یک تن بربرر ب،تل رسید

در مرکز وسسوبسر قرغان والیت فاریار یک تن بربرر ب یر مکورد 

نککو  مجاهککدین قربرگرفککت و کشککتف شککدپ ز ب ککابت سککالح درب

 2020/2/17بست.

 تن پوسیو کشتف و زخسر شدند 3بملار: 

بملار والیکت فاریکار یکک تکن پکوسیو در  کر در مرکز وسسوبسر 

 تکن دی کر زخسکر گردیدنکد. 2حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین کشتف و 

2020/2/17 

تن بز ب یربن کشتف و زخسر  8شیرین ت ار: یک تانک دشسن منهدم و 

 شدند

عسککاکر ب یککر و مویشککف هککای بربرککر در مرکککز وسسککوبسر شککیرین 

ۀ مجاهکدین ت ار والیت فاریکار مکورد حسوکۀ مسکوحانۀ گسک د

تن عسرر  2در  ر آن یک تانک دشسن منهدم و  کف قربر گرفتند

 و تکن بربرکر زخسکر گردیدنکد 2تن عسکرر و  4و  کوماندو کشتف

یک تن بز مجاهدین بشهادس رسیدپ و یک تن دی ر مجروح شدپ 

 ۲۰۲۰/۲/۱۸  بست .بناسوف و بنا بسیف رب عون

 پشتونروس: یک تن قومندبن بربرر ب،تل رسید

منه،ۀ عرر آقسکای وسسکوبسر پشکتونروس والیکت فاریکار در 

یک تن قومندبن ب یر بربرر ) آیدین   در  کر حسوکۀ چریرکر 

بز قومنکککدبن وحشکککر یکککک میکککل و  مجاهکککدین کشکککتف شکککد

 کالشنرو  بف دست مجاهدین 

 2020/2/18 بفتادپ بست.

 شیرین ت ار: یک عسرر ب یر زخسر شد

فاریار یک تکن عسکرر ) در مربو اس وسسوبسر شیرین ت ار والیت 

بحسدبسوف بدخشانر وسد محسدبسوف   بز سوی مجاهدین زندپ دست یر 

قضیف نامربدپ بکف محرسکۀ رشعکر بمکارس بسکالمر سکپردپ و  گردید

 2020/2/19 شدپ بست .

 تن بز ب یربن کشتف و زخسر شدند 3شیرین ت ار: 



53 
 

در مرکز وسسوبسر شیرین ت ار والیت فاریار پوسکتف هکای بمنیتکر 

در  کر  ککف سن ب یر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفتدش

آن یک پوستف تخریذ و یک تن عسرر کشتف و یک عسرر و یکک تکن 

 2020/2/19 بربرر زخسر شدند.

خان چهارباغ: یک قومندبن ب یر کشتف و یک عسرر زخسر 

 ندگردید

در مرکککز وسسککوبسر خککان چهاربککاغ والیککت فاریککار در  ریککان 

یک تن قومندبن ب یر ) قومندبن عزیزبسرحسن  درگیری مسوحانف 

 2020/2/20 . ند  کشتف و یک تن عسرر زخسر گردید

 قیصار: حسوۀ تعرضر نیروهای دشسن بف ع،ذ زدپ شد

در منه،ۀ نودرۀ وسسوبسر قیصار والیت فاریار نیروهکای دشکسن 

بکر عویکف مجاهککدین دسکت بککف حسوکۀ تعرضکر زدپ بودنککد ککف بککا 

نیروهکای دشکسن و  هدین موب ف شدندم،اومت دندبن شرن مجا

 2020/2/20 متحسل توفاس گردیدپ و بز ساحف پا بفربر گربشتند.

 تن بز ب یربن کشتف و زخسر شدند 6شیرین ت ار: 

مرکز وسسوبسر شیرین ت ار والیکت فاریکار و پوسکتف هکای دفکاعر 

در  ککف دشسن موردحسوۀ مسوحانۀ گس دۀ مجاهکدین قکربر گرفکت

 2 وتن دی ر زخسر گردیدند  3تن عسرر کوماندو کشتف و  3 ر آن 

زخسر و یک تن دی ر بف م،ام شهادس نایل شدپ  همتن بز مجاهدین 

 2020/2/21بست . ت،بوهم بسوف تعاسر

 هربس
 گوربن: نیروهای دشسن مورد حسوف قربر گرفتند

نیروهای وحشر در منه،ۀ کند  بازبر بز مربو اس کاریزبسیکا  

وسسوبسر گوربن والیت هربس تانکک هکا و نیروهکای پیکادۀ دشکسن 

بف دشسن توفاس  کف مورد حسوۀ مسوحانکۀ مجاهدین قربر گرفتند

بمکککا بز  زئیکککاس آن ب کککال  دقی،کککر در دسکککت  ووبرد گردیکککدپ 

در منه،ۀ قرپ باغ وسسکوبسر مکرکور  یکک  بق خرب دی ر نیست.

ککف در  فکتمرکز دشسن مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قکربر گر 

بثککر آن بککف دشککسن توفککاس وبرد گردیککدپ بسککت بمککا بز  زئیککاس آن 

دشکسن پکو بز بیکن عسویکاس  و  ب ال  دقی،ر در دسکت نیسکت

خانف های مردم مورر رب توسط سکالح هکای سکن ین هکد  قکربر 

 دبدپ بست کف در بثر آن بف مردم مورر زیان 

 2020/2/4سن ین ماسر وبرد شدپ بست .

 ب،تل رسیدبوبف: یک تن پوسیو 

در منه،ۀ  بیرپ کور وسسوبسر بوبف والیت هربس یک تن پکوسیو 

 2020/2/4 ب یر در  ر حسوۀ چریرر مجاهدین کشتف شد .

 کشک کهنف: پوستۀ دشسن مورد حسوف قربر گرفت

یککک پوسککتۀ دشککسن در منه،ککۀ بنککدعسر وسسککوبسر کشککک کهنککف 

ککف در  والیت هربس مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قکربر گرفکت

پو بز بیکن عسویکاس   یکارپ و  بثر آن یک تن عسرر زخسر گردید

 2020/2/1 های دشسن ساحف رب هد  بباردمان قربر دبدپ بست.

 فرد مورر رب بازدبشت کردند 2شیندند: نیروهای وحشر دشسن 

نیروهای ب یر بر قریف دیکزی در مربو کاس پشکتروپ مکزبر وسسکوبسر 

چنکد دیکوبر و  نف زدنکدشیندند والیت هربس دست بف عسویاس شکبا

ورکر رب بازدبشکت مفرد  2خانف های مردم رب بنفجار دبدپ و هس نین 

 ۳/۲/۲۰۲۰کردپ و با خود بردند.

میل سالح بف  2تن بربرر کشتف و زخسر شدند و  5رباپ سن ر: 

 دست آمد

در منه،ۀ کاریزخونر وسسوبسر ربکاپ سکن ر والیکت هکربس یکک 

مسکوحانۀ مجاهکدین قکربر مرکز مویشف های بربرکر مکورد حسوکۀ 

در بین عسویکاس ککف توسکط سکالح هکای سیکزری و دی کر و  گرفت

تکن بربرکر  2سالح های ث،یوف و خفیفف بنجام گرفت  در  کر آن 

میککل کالشککنرو  بز  2 و تککن دی ککر زخسککر گردیدنککد 3کشککتف و 

هس نکین یکک آنکنت  و دشسن بکف دسکت مجاهکدین بفتکادپ بسکت

ۀ سالم   رب تخریذ ککردپ شبرۀ مخابربتر  اسوسر دشسن ) شبر

 ۳/۲/۲۰۲۰بند.

 تن عسرر کشتف و زخسر شدند 2شیندند: یک تانک منفجر و 

در کوچۀ تیل فروشر بازبر وسسوبسر شیندند والیت هکربس ببتکدب 

یک عربدپ تانک دشسن بنفجار دبدپ شد کف در بثر آن تانک بهکور 

کامککل تخریککذ و سککپو نیروهککای ب یککر مککورد حسوککۀ مسککوحانۀ 

قربر گرفتند کف در بثر آن یک تن عسکرر کشکتف و یکک مجاهدین 

 ۳/۲/۲۰۲۰.ندتن دی ر بشدس زخسر گردید

 پشتون زرغون: یک تن عسرر زندپ دست یر گردید

در منه،ۀ ماروب در مربو اس وسسوبسر پشتون زرغون والیکت هکربس 

یککک تککن عسککرر بهسککربپ بسککناد و مککدبر  بز سککوی مجاهککدین زنککدپ 

نامربدپ بف محرسکۀ رشعکر بمکارس بسکالمر قضیف و  دست یر گردید

 2020/2/2 سپردپ شدپ بست .

 شیندند: یک تن قومندبن ب یر ب،تل رسید

پوسککتۀ شککوز در مربو ککاس وسسککوبسر شککیندند والیککت هککربس 

عسویکاس ککف توسکط  و موردحسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

سالح های سیزری و ربکت ها  ورس گرفکت  در  کر آن یکک تکن 

 2020/2/3  یر ) قومندبن عثامن   کشتف شد.قومندبن ب

 گوربن: نیروهای دشسن مورد حسوف قربر گرفتند
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نیروهای وحشر در منه،ۀ کند  بازبر بز مربو اس کاریزبسیکا  

وسسوبسر گوربن والیت هربس تانکک هکا و نیروهکای پیکادۀ دشکسن 

بف دشسن توفاس  کف مورد حسوۀ مسوحانکۀ مجاهدین قربر گرفتند

وبرد گردیکدپ بسککت بمککا بز  زئیکاس آن ب ککال  دقی،ککر در دسککت 

در منه،ۀ قرپ باغ وسسکوبسر مکرکور  یکک   بق خرب دی رنیست.

ککف در  مرکز دشسن مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قکربر گرفکت

بثککر آن بککف دشککسن توفککاس وبرد گردیککدپ بسککت بمککا بز  زئیککاس آن 

پکو بز بیکن عسویکاس   دشکسنو  ب ال  دقی،ر در دسکت نیسکت

خانف های مردم مورر رب توسط سکالح هکای سکن ین هکد  قکربر 

دبدپ بست کف در بثر آن بف مردم مورر زیکان سکن ین مکاسر وبرد 

 2020/2/4شدپ بست .

 بوبف: یک تن پوسیو ب،تل رسید

در منه،ۀ  بیرپ کور وسسوبسر بوبف والیت هربس یک تن پکوسیو 

 2020/2/4 کشتف شد . ب یر در  ر حسوۀ چریرر مجاهدین

 عسرر ب یر کشتف شدند 3شیندند: 

در بازبر وسسوبسر شیندند والیکت هکربس یکک تکن عسکرر پوسکتۀ 

 بکق  دشسن مورد ب ابت سالح سیزری قربر گرفت و کشتف شکد.

خرب دی ری یک پوستۀ دشسن ) پوستۀ رشو   مکورد هکد  سکالح 

وفکاس کف در بثر آن بف دشکسن ت های سیزری مجاهدین قربر گرفت

وبرد گردیکدپ بسککت بمککا بز  زئیکاس آن ب ککال  دقی،ککر در دسککت 

نیست.در یک وبقعکۀ دی کر در منه،کۀ زبول یکک پوسکتۀ دشکسن 

تککن عسککرر ب،تککل  2مککورد حسوککف قککربر گرفککت کککف در بثککر آن 

رسککیدند.مجاهدین مککر گوینککد کککف پوسککتۀ بر  رب نیککز در بککازبر 

بردپ بکف وسسوبسر مکورد حسوکف قکربر دبدنکد ککف بسبتکف بز توفکاس و 

 2020/2/16دشسن در بین حسوف ب ال  دقی،ر در دست نیست.

 تن عسرر ب یر کشتف و زخسر شدند 4شیندند: 

یک پوستۀ دشسن در بازبر وسسوبسر شیندند والیکت هکربس مکورد 

تکن عسکرر  2کف در بثکر آن  حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

نه،ۀ در م  بق خرب دی ر.ند کشتف و یک تن دی ر زخسر گردید

نکو  قکربر ز زبول  یک تن عسرر پوستۀ دشکسن مکورد ب کابت درب

گرفت و کشتف شد.در یکک وبقعکۀ دی کر پوسکتۀ مکرکور در زبول 

هد  سالح های سیزری و ربکت های مجاهدین قربر گرفکت ککف 

در بثر آن بکف دشکسن توفکاس وبرد شکدپ بسکت بمکا بز  زئیکاس آن 

 2020/2/17ب ال  دقی،ر در دست نیست.

 فرد مورر رب بشهادس رساندند 12ر: نیروهای وحشر رباپ سن 

 یارپ های بشغاس ربن خار ر در منه،ۀ بربر ماندۀ وسسکوبسر 

 رباپ 

سن ر والیت هربس یکک عکربدپ مکوتر رسبچکۀ مکردم مورکر رب 

مکوتر بهکور  نکد ککف در نتیجکفهد  ببارمان هوبیر قربر دبد

 فکل   در  7زن و  3فکرد مورکر ) دو مکرد   12کامل تخریذ و 

 ۱۸/۲/۲۰۲۰ آن بشهادس رسیدند. بناسوف و بنا بسیف رب عون

 شیندند: یک تانک و یک کرین دشسن تخریذ گردید

والیکت هکربس نزدیکک رود  در مربو اس بازبر وسسکوبسر شکیندند

مجاهکدین قکربر شاپ رود  کاروبن دشسن مکورد حسوکۀ مسکوحانۀ 

در  ر آن یک عسرر قتل و یک عکربدپ تانکک رضبتکر  کف گرفت

دشککککسن و یککککک عککککربدپ مککککوترکرین بهککککور کامککککل تخریککککذ 

 ۱۸/۲/۲۰۲.ندگردید

 رباپ سن ر: یک تانک دشسن منفجر گردید

در منه،ۀ بکازبر تورغنکدی در مربو کاس وسسکوبسر ربکاپ سکن ر 

مکاین والیت هربس یک عربدپ تانکک دشکسن ب یکر هکد  بنفجکار 

تکن  2تانک دشسن بهور کامل تخریذ و  کف در نتیجف قربر گرفت

 2020/2/18 . ندعسرر در آن کشتف و یک تن دی ر زخسر گردید

 گوربن: یک تانک دشسن بنفجار دبدپ شد

در منه،ۀ یک چاپ بز مربو اس وسسوبسر گوربن والیت هربس یک 

ف کک عربدپ تانک دشسن ب یر هد  بنفجار قوی ماین قربر گرفکت

تن عسرر ب یر در  2تانک دشسن بهور کامل تخریذ و  در نتیجف

 2020/2/18 تن دی ر زخسر شدند. 4آن کشتف و 

بدرسرن: مرکز وسسوبسر و پوستف های بمنیتر دشسن مورد حسوف قربر 

 ندگرفت

تعسیر مرکز وسسوبسر بدرسرن والیکت هکربس مکورد حسوکۀ مسکوحانۀ 

دشکسن توفکاس وبرد گردیکدپ کف در بثکر آن بکف  مجاهدین قربر گرفت

 بق خکرب بست بما بز  زئیاس آن ب کال  دقی،کر در دسکت نیسکت.

در منه،ۀ بادی عربق وسسوبسر مرکور یک پوستۀ بمنیتر و در  دی ر

منه،ککۀ رودگککز یککک پوسککتۀ دی ککر دشککسن مککورد حسککالس مسککوحانۀ 

 وکف در بثر آن بف دشسن توفاس وبرد گردیکدپ  ندمجاهدین قربر گرفت

 2020/2/19یاس آن ب ال  دقی،ر در دست نیست.بما بز  زئ

 شیندند: ب یربن هد  بنفجار ماین قربرگرفتند

عساکر پیادۀ پوستۀ دفکاعر میکدبن هکوبیر در مربو کاس وسسکوبسر 

شیندند والیت هربس هد  بنفجار ماین قربر گرفتند ککف در بثکر آن 

بف دشسن توفاس وبرد گردیدپ بست بما بز  زئیاس آن ب کال  دقی،کر 

 2020/2/19در دست نیست.

 تن بز ب یربن کشتف و زخسر شدند 7رباپ سن ر: 
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در منه،کۀ نککوروزکور وسسکوبسر ربککاپ سکن ر والیککت هکربس یککک 

پوستۀ بمنیتر دشسن ب یر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهکدین قکربر 

  کف در نتیجف گرفت

 2020/2/19 تن دی ر زخسر گردیدند. 5تن عسرر کشتف و  2

 ب،تل رسیدبوبف: یک تن بربرر 

در منه،ۀ  انوکور در مربو اس وسسوبسر بوبف والیت هربس یک 

 تککن بربرککر ب یککر در  ککر حسوککۀ چریرککر مجاهککدین کشککتف شککد

.2020/2/19 

 غوریان: یک عسرر کشتف شد

در مرکز وسسوسر غوریان والیت هکربس یکک تکن عسکرر ب یکر در 

 2020/2/19  ر حسوۀ چریرر مجاهدین کشتف شد.

 ب یر ب،تل رسیدبوبف: یک عسرر 

مربو اس مرکز وسسوبسر بوبکف والیکت هکربس یکک تکن عسکرر  در

ب یر نزدیکک پوسکتۀ زنجیکر در  کر حسوکۀ مسکوحانۀ مجاهکدین 

 2020/2/21کشتف شد.

 بادغیو
 تن عسرر ب یر کشتف و زخسر شدند 3آبرسری: 

در منه،ککۀ شوباشککک وسسککوبسر آبرسککری والیککت بککادغیو یککک پوسککتۀ 

در  ککف حسوۀ مسوحانۀ مجاهین قربر گرفکتبمنیتر دشسن ب یر مورد 

خرب  بق .ند یک تن دی ر زخسر گردید  ر آن یک تن عسرر کشتف و

نکو  ز دی ری یک تن عسرر ب یر در سکاحۀ متکرکرپ هکد  سکالح درب

 2020/2/4 مجاهدین قربر گرفت و کشتف شد.

 تن عسرر کشتف شدند 2م،ر: 

تکن عسکرر در منه،ۀ قل بستاذ وسسوبسر م،کر والیکت بکادغیو یکک 

نزدیکک مرککز   بق خکرب دی کر در نو  ب،تل رسید.ز ب یر توسط درب

وسساسر مکرکور  یکک تکن عسکرر در  کر حسوکۀ چریرکر مجاهکدین 

 2020/2/4 کشتف شد .

 ندمحافظ  زخسر گردید 2سنگ آت : یک قومندبن هسربپ 

در مربو ککاس وسسککوبسر سککنگ آتکک   گزمککۀ پیککادۀ عسککاکر ب یککر

کف در بثکر آن یکک  ماین قربر گرفتوالیت بادغیو هد  بنفجار 

 2020/2/3  .ندمحافظ  زخسر گردید 2تن قومندبن هسربپ 

 م،ر: یک پوستۀ دشسن مورد حسوف قربر گرفت

یک پوستۀ بمنیتر دشکسن ب یکر نزدیکک مرککز وسسکوبسر م،کر والیکت 

در  کر آن بکف کف  بادغیو مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

بسکت بمکا بز زئیکاس آن ب کال  دقی،کر در دشسن توفاس وبرد گردیدپ 

 2020/2/17دست نیست.

 قاد : نیروهای ب یر مورد حسوف قربر گرفتند

نزدیککک مرکککز وسسککوبسر قککاد  والیککت بککادغیو یککک پوسککتۀ  در

بکف  ککف بردوی ب یر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهکدین قکربر گرفکت

 دشسن توفاس وبرد گردیدپ 

دسکککککت  بسکککککت بمکککککا بز  زئیکککککاس آن ب کککککال  دقی،کککککر در

 2020/2/18 نیست.

 م،ر: یک پوستۀ دشسن مورد حسوف قربر گرفت

در منه،ککۀ سککنجیتک وسسککوبسر م،ککر والیککت بککادغیو یککک پوسککتۀ 

 ککف بمنیتر دشسن ب یر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفکت

در  ر آن بف دشکسن توفکاس وبرد گردیکدپ بسکت بمکا بز  زئیکاس آن 

 2020/2/18 ب ال  دقی،ر در دست نیست.

 عسرر دشسن زخسر شدند 3مرغار: 

کند  درتحت محارصۀ دشسن در مربو کاس وسسکوبسر مرغکار 

قکربر  S P G 9 نکو  و تکوتز والیکت بکادغیو هکد  هکاوبن  درب

تککککن عسککککرر ب یککککر زخسککککر  3کککککف در بثککککر آن  نککککدگرفت

 2020/2/19گردیدند.

 ندعسرر کشتف و زخسر و یک تن زندپ دست یر گردید 3قاد : 

ب یر در مرکز وسسوبسر قاد  والیت بکادغیو یک پوستۀ بردوی 

کف در بثر آن یکک تکن  مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

تن دی ر زخسر و یک تانک دشسن نیکز تخریکذ  2عسرر کشتف و 

در منه،ۀ قرچ،ر بین وسسوبسر  یک تن   بق خرب دی ر.ندگردید

عسرر هسربپ بسناد و مدبر  بز سکوی مجاهکدین زنکدپ دسکت یر 

 2020/2/20یدپ بست .گرد

 مرغار: یک تن عسرر کشتف شد

در مربو اس وسسوبسر مرغار والیت بادغیو یک تکن عسکرر 

ب یککر در کنککد  در تحککت محککارصۀ دشککسن هککد  سککالح 

 2020/2/20  نو  مجاهدین قربر گرفت و کشتف شد.ز درب

 م،ر: یک تن عسرر کشتف و سالح  بف دست مجاهدین بفتاد

م،ر والیت بادغیو یک تن عسکرر ب یکر  در منه،ۀ سنجید  وسسوبسر

یک میل سالح بف دست مجاهدین و  در  ر کسین مجاهدین کشتف شد

 2020/2/20بفتادپ بست.

 نیسروز
 دالربم: یک عسرر کشتف شد

در منه،ککۀ پسکک  محسککن در مربو ککاس وسسککوبسر دالربم والیککت 

نو  مجاهکدین ز نیسروز گزمۀ پیادۀ دشسن ب یر هد  سالح درب

 2020/2/4 . یک تن عسرر کشتف شد نکف در بثر آ قربر گرفت 
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 چخانسور: نیروهای دشسن مورد حسوف قربر گرفتند

نیروهککای ب یککر در منه،ککۀ هویوککر وسسککوبسر چخانسککور والیککت 

در  ر آن بکف دشکسن  کف نیسروز با کسین مجاهدین موب ف شدند

توفاس وبرد گردیکدپ بسکت بمکا بز  زئیکاس آن ب کال  دقی،کر در 

 یک تن بز مجاهدین نیز بهور  و دست نیست

 2020/2/4سهحر مجروح شدپ بست .

 نو  قربر گرفتز خارشود: یک عسرر ب یر هد  سالح درب

در منه،ۀ خیرآباد وسسوبسر خارشود والیت نیسروز یک تن عسرر 

نکو  قکربر گرفکت و کشکتف شکدپ ز ب یر مکورد ب کابت سکالح درب

 2020/2/16بست.

 رسن ون گردید دالربم: یک فروند هور کوپ  دشسن

در مربو اس بسپین قربرگکاپ در وسسکوبسر دالربم والیکت نیسکروز 

یک فرونکد هوکر ککوپ  دشکسن در  کر حسوکۀ رسکای مجاهکدین 

 متکام رسنشکینان هوکر ککوپ  کشکتف شکدند. کف رسن ون گردید

2020/2/17 

 خارشود: یک موتر زرهر دشسن تخریذ گردید

نیسککروز کککاروبن در منه،ککۀ پشککت حسککن وسسککوبسر خککارشود والیککت 

یک عربدپ  و دشسن ب یر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفت

موتر زرهر دشکسن هکد  بنفجکار مکاین قکربر گرفتکف و بهکور کامکل 

تخریذ و رسنشکینان آن کشکتف و زخسکر شکدند.هس نین نیروهکای 

پیادۀ دشسن در ساحف هد  بنفجار ماین قربر گرفتند بمکا بز توفکاس 

 2020/2/19 دقی،ر در دست نیست. وبردپ بف آنان ب ال 

عسرر مورد ب ابت  2خارشود: یک موتر کاماز دشسن تخریذ و 

 نو  قربر گرفتندز درب

کککاروبن دشککسن ب یککر در مربو ککاس غورغککوری مرکککز وسسککوبسر 

خککارشود والیککت نیسککروز مککورد حسوککۀ مسککوحانۀ مجاهککدین قککربر 

یک عربدپ موتر کاماز دشکسن هکد  ربککت  کف در نتیجف گرفت

تکن عسکرر مکورد  2مجاهدین قربر گرفت و بهور کامل تخریذ و 

 کشکککککتف نکککککو  مجاهکککککدین قکککککربر گرفکککککت وز ب کککککابت درب

 2020/2/19شدند.

 دالربم: سوبی دشسن هد  حسوۀ موشرر قربر گرفت

سوبی دشسن در مربو اس وسسکوبسر دالربم والیکت نیسکروز مکورد 

سکوی مکرکور بکار دی کر  و مجاهکدین قکربر گرفکتحسوۀ موشکرر 

بکف دشکسن توفکاس وبرد گردیکدپ  ککفموشک قربر گرفکت  2هد  

 بسککت بمککا بز  زئیککاس آن ب ککال  دقی،ککر در دسککت نیسککت.

2020/2/19 

 خارشود: یک عسرر ب یر کشتف شد

در مربو اس غورغوری مرککز وسسکوبسر خکارشود والیکت نیسکروز 

 حانۀ مجاهکدین قکربر گرفکتکاروبن شدمن ب یر مورد حسوۀ مسو

یک تن عسرر ب یکر ککف بکر سکالح دهشکرۀ دشکسن  کف در نتیجف

بف دشسن توفاس بیش ی نیز وبرد شکدپ  و قربر دبشت کشتف شد

بسکککککت بمکککککا بز  زئیکککککاس آن ب کککککال  دقی،کککککر در دسکککککت 

 2020/2/20نیست.

 عسرر زخسر شدند 2خارشود: 

سروز در مربو اس شهرغورغوری مرکز وسسوبسر خارشودوالیت نی

ککف در  پوستۀ زنجیر مورد حسوۀ مسوحانۀ مجاهدین قربر گرفکت

 2020/2/21 تن عسرر ب یر در آن زخسر شدند . 2 نتیجف
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      2    2 زابل  -3
      10    3 انګروزا  -4
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     5     1 دای کندی  -33
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